DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 450

Kraków, dnia 22 września 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
4297
4298
4299

4300

–
–
–

–

Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budşetowej na 2011 rok

28567

Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budşetowej na 2011 rok

28574

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie załoşenia
Technikum w Skrzyszowie oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie

28580

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian
uchwały budşetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia
25 stycznia 2011 roku

28608

UCHWAŁY RAD GMIN:
4301

–

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Brzesko na rok 2011

28619

4302

–

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania

28623

Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmiany Uchwały Budşetowej
Gminy Brzeŝnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

28624

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: nadania nazwy
drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od Ks. Józefa Poniatowskiego
do ronda przy ul. Karosek.

28626

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: nadanie nazwy
drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku ulicy Za Szybem (zjazd do
Firmy MPEC) do osiedla Niepodległości.

28627

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: nadania nazwy
drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od ronda przy ul. Karosek do
ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC).

28627

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budşetu
gminy na 2011 rok

28627

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 września 2011 r. zmiany Uchwały Budşetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia
2011 r. w sprawie budşetu Gminy Czchów na 2011 rok

28631

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmian budşetu
Gminy Czchów na 2011 rok

28634

4303
4304

4305

4306

4307
4308

4309

–
–

–

–

–
–

–

4310

–

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 lipca 2011 r.

28645

4311

–

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu
glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011r.

28651
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4312
4313
4314

4315

4316
4317

–
–
–

–

–
–

– 28566 –
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Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budşecie
Miasta Limanowa na 2011 rok.

28651

Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w budşecie
Gminy Laskowa na 2011 r.

28661

Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Laskowa

28665

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Nişne.

28675

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budşecie Gminy Łapsze Nişne na 2011 rok.

28676

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych

28684

4318

–

Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
budşetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

28684

4319

–

Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
budşetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

28684

Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

28692

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

28693

Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.

28693

Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.

28698

Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwa "Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa
w Radziemicach "

28702

4320

4321

4322

4323

4324

–

–

–

–

–

4325

–

Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w statucie
Gminy Radziemice

28704

4326

–

Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez Punkt Przedszkolny, prowadzony przez Gminę Radziemice,
wykraczając poza podstawę programową wychowania przedszkolnego*

28704

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budşecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011

28705

Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budşetowej Gminy Trzebinia na rok 2011

28709

Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budşetowej Gminy Trzebinia na rok 2011

28710

4327
4328
4329

–
–
–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/165/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia.

28717

4331

–

Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania

28717

4332

–

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku

28720

Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku

28724

Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku

28726

Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

28731

Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku

28733

Rady Gminy Zawoja z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmian w budşecie
gminy na rok 2011 r.

28735

Rady Gminy Zawoja z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budşecie
gminy na rok 2011 r.

28740

Rady Gminy Zawoja z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budşecie
gminy na rok 2011 r.

28744

4333

4334

4335

4336

4337
4338
4339

–

–

–

–

–
–
–

4297
4297

UCHWAŁA NR VIII/70/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.1) oraz art. 212
ust. 1, art. 214, art. 217 i art. 235-237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.2) w związku z art. 13
pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r.
Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726

§ 1. W Uchwale Budşetowej na 2011 rok
Nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się plan dochodów Budşetu Powiatu
Brzeskiego na 2011 rok o kwotę 235.157 zł, jak
w załączniku nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieşące o kwotę 235.157 zł;
2) zwiększa się plan dochodów Budşetu Powiatu Brzeskiego na 2011 rok o kwotę 4.617.757 zł, jak
w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
a) dochody bieşące o kwotę 2.331.637 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 2.286.120 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków Budşetu Powiatu
Brzeskiego o kwotę 1.606.825 zł, w tym:
a) wydatki bieşące o kwotę 143.828 zł, jak
w załączniku nr 2 do uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 1.462.997 zł, jak
w załączniku nr 3 do uchwały;
4) zwiększa się plan wydatków Budşetu Powiatu Brzeskiego o kwotę 5.501.936 zł, w tym:
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a) wydatki bieşące o kwotę 1.495.687 zł jak
w załączniku nr 2 do uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 4.006.249 zł, jak
w załączniku nr 3 do uchwały;
5) w wyniku zmian dokonanych w pkt 1 i 2 plan dochodów Budşetu Powiatu Brzeskiego zwiększony
o kwotę 4.382.600 zł stanowi ostatecznie kwotę
69.792.588 zł, w tym:
a) dochody bieşące kwotę 63.607.832 zł,
b) dochody majątkowe kwotę 6.184.756 zł;
6) w wyniku zmian dokonanych w pkt 3 i 4 plan wydatków Budşetu Powiatu Brzeskiego zwiększony
o kwotę 3.895.111 zł stanowi ostatecznie kwotę
79.105.459 zł, w tym:
a) wydatki bieşące kwotę 64.923.317 zł,
b) wydatki majątkowe kwotę 14.182.142 zł;
7) w wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4
deficyt Budşetu Powiatu Brzeskiego zmniejsza się
o kwotę 487.489 zł, w tym finansowany przychodami
pochodzącymi
z kredytów
w kwocie
487.489 zł;
8) w wyniku zmiany, o której mowa w pkt. 7 plan
przychodów Budşetu Powiatu Brzeskiego na
2011 rok zmniejszony o kwotę 487.489 zł stanowi

Poz. 4297

ostatecznie kwotę 13.317.378 zł, w tym z tytułu kredytów kwotę 8.299.859 zł;
9) załącznik nr 1 zatytułowany "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budşetu Powiatu
Brzeskiego w 2011 roku" otrzymuje brzmienie, jak
w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez:
1) publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
2) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Powiatu Brzeskiego;
3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Brzesku.
2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
DOCHODY BUDŉETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
Lp.

Dział

Rozdz.

§

1

2
750

3

4

853

Nazwa - Treņć

5
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu admi2110
nistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85395
Pozostała działaność
Dotacje celowe w ramach programów
2007 finansowanych z udziałem środków europejskich …
Razem zmniejszenie planu dochodów

Kwota ogółem
w zł
6
106 314
106 314

w tym
bieŊące majątkowe
7
8
106 314
106 314

106 314

106 314

128 843

128 843

128 843

128 843

128 843

128 843

235 157

235 157

0

Tabela nr 2 – zwiĉkszenia

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa - Treņć

1

2
600

3

4

5
Transport i Łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Dochody z najmu i dzierşawy składników
majątkowych …
Wpływy z róşnych dochodów

60014
0750
0970

Kwota ogółem w zł
6
1 495 412
1 495 412

w tym
bieŊące
majątkowe
7
8
1 356 261 139 151
1 356 261 139 151

6 000

6 000

1 350 261

1 350 261

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich …
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
70005
i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pra0770 wa własności oraz prawa uşytkowania
wieczystego nieruchomości
0970 Wpływy z róşnych dochodów
RóŊne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
75801
j.s.t.
2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa
75814
Róşne rozliczenia finansowe
Wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydat2990
ków, które nie wygasają z upływem roku
budşetowego
Ochrona zdrowia
Zakłady opiekuńczo-lecznicze
85117
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
Dotacje celowe w ramach programów
6207 finansowanych z udziałem środków europejskich …
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85333
Powiatowe urzędy pracy
0970 Wpływy z róşnych dochodów
85395
Pozostała działaność
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
2327 zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy
6300 j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budşetu
państwa na realizację inwestycji
6430
i zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
Razem zwiĉkszenie planu dochodów
6207

700

758

851

852

853

926
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139 151

139 151

369 480

200 000

169 480

369 480

200 000

169 480

169 480

169 480

200 000
637 467

200 000
637 467

567 984

567 984

567 984
69 483

567 984
69 483

69 483

69 483

1 227 489

0

1 227 489

1 227 489

0

1 227 489

1 227 489

0

1 227 489

3 516
3 516
3 516

3 516
3 516
3 516

0
0

134 393

134 393

5 550
5 550
128 843

5 550
5 550
128 843

128 843

128 843

750 000
750 000

750 000
750 000

250 000

250 000

500 000

500 000

4 617 757

2 331 637

2 286 120

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.

WYDATKI BIEŉĄCE BUDŉETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
w tym:
w tym:
Dział

Rozdział

020
02002
750
75011
801
80130

Nazwa

Kwota ogółem w zł

Leņnictwo
Nadzór nad gospodarka leśną
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Oņwiata i wychowanie
Szkoły zawodowe
Razem zmniejszenie
wydatków

Wydatki
jednostek
budŊet.

wydatki
związane
z realizacją
ich statut.
zadań

wynagrodz.
i składki od
nich naliczane

36 314

36 314

36 314

0

36 314

36 314

36 314

106 314

106 314

106 314

106 314
1 200
1 200

106 314
1 200
1 200

106 314
0

143 828

143 828

142 628

0
1 200
1 200
1 200

Tabela nr 2 – zwiĉkszenia

Dział

Rozdział

600
60014
700
70005
750
75011
75020
852
85201
853
85333
854

Nazwa

Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne
powiatowe
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami nieruchomościami
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Starostwa powiatowe
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Powiatowe urzędy
pracy
Edukacyjna opieka
wychowawcza

Kwota ogółem w zł

Wydatki jednostek budŊet.

w tym:
w tym:
wydatki
wynagrodz.
związane
i składki
z realizacją
od nich
ich statut.
naliczane
zadań

1 249 107

1 249 107

0

1 249 107

1 249 107

120 000

120 000

120 000

120 000

116 314

116 314

106 314

106 314

106 314

106 314

10 000

10 000

3 516

3 516

3 516

3 516

5 550

5 550

5 550

5 550

5 550

5 550

1 200

0

0

Ņwiadczenia na
rzecz
osób
fizycznych

1 249 107
1 249 107

0

120 000
120 000
10 000

10 000
0

3 516
3 516
0

0

1200

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
85415

Pomoc materialna
dla uczniów
Razem zwiĉkszenie
wydatków
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1 200

1200

1 495 687

1 494 487

111 864

1 382 623

1 200

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŉETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
w tym:

Dział

Rozdział

1
600

2
60014

Kwota ogółem
w zł

Nazwa

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
1. Inne zadania inwestycyjne
na drogach powiatowych
2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego Nr 1438 K ŁoniowaZawada Uszewska na odcinku
Biesiadki Zawada Uszewska,
1440 K Biesiadki przez wieś
Razem zmniejszenie wydatków

wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

w tym:
wydatki na programy fin.z udz.
ņrodków, o których
mowa
w art.. 5 ust.1 pkt 2
i 3 uofp
6
472 997
472 997

4
1 462 997
1 462 997

5
1 462 997
1 462 997

990 000

990 000

472 997

472 997

472 997

1 462 997

1 462 997

472 997

Tabela nr 2 – zwiĉkszenia
w tym:

Dział

Rozdział

Nazwa

1
600

2

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
1. Budowa chodników przy
drogach powiatowych
2. Budowa chodników przy
drogach powiatowych zadania zlecone gminom
(dotacje)

60014

Kwota ogółem w zł

wydatki na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne

4
2 283 785
2 283 785

5
2 283 785
2 283 785

220 000

220 000

675 000

675 000

w tym:
wydatki na programy
fin. z udz. ņrodków,
o których mowa
w art.. 5 ust.1 pkt 2
i 3 uofp
6
139 151
139 151

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

700
70005

754

75404

75411

801
80130

926
92601

3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego Nr 1438 K
Łoniowa-Zawada Uszewska na odcinku Biesiadki
Zawada Uszewska, 1440 K
Biesiadki przez wieś
4. Odbudowa dróg powiatowych uszkodzonych
przez pojazdy budowy
autostrady A-4
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym:
Budowa drogi dojazdowej,
chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej w Brzesku
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŊarowa
w tym:
Komendy wojewódzkie
Policji
w tym:
środki na Fundusz Wsparcia Policji przenaczone na
zakup budynku dla Komisariatu Policji w Czchowie
Komendy powiatowe PSP
w tym:
dofinansowanie zakupu
samochodu operacyjnego
z napędem terenowym
Oņwiata i wychowanie
Szkoły zawodowe
w tym:
modernizacja pomieszczeń
pracowni
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" - środki własne
Powiatu
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" - Urząd Marszałkowski
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" - Budşet Państwa
Razem zwiĉkszenie wydatków

– 28572 –

Poz. 4297

139 151

139 151

1 249 634

1 249 634

169 480

169 480

169 480

169 480

169 480

169 480

140 000

140 000

100 000

100 000

100 000

100 000

40 000

40 000

40 000

40 000

567 984
567 984

567 984
567 984

567 984

567 984

845 000
845 000

845 000
845 000

95 000

95 000

250 000

250 000

500 000

500 000

4 006 249

4 006 249

139 151

139 151

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28573 –

Poz. 4297
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.

"Załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej Powiatu Brzeskiego na 2011 rok Nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Powiatu Brzeskiego w 2011 roku
Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
podmiot.
7

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Kwota w zł

1

2
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację "Programu zmniejszenia zagroşenia powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy"
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na przygotowanie
zadania pn:"Budowa połączenia
autostrady A-4 Kraków Tarnów
z drogą wojewódzką Nr 768 768
Koszyce - Brzesko w węŝle Brzesko odcinek drogi wojewódzkiej nr 768".
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania
p.n. "Modernizacja odcinków dróg
wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW
768 na odcinku Brzesko - Mokrzyska"
Dotacja dla Gminy Borzęcin - budowa chodnika przy drodze powiatowej
Dotacje dla gmin - budowa chodników przy drogach powiatowych
Dotacje dla powiatów wynikajace
z porozumienia w zakresie szkolenia
zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania
pn: "Budowa zaintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego
w Małopolsce"
Dotacje dla powiatów wynikające
z porozumień w zakresie odpłatności
za pobyt dzieci w domach dziecka.
Dotacje dla powiatów wynikające
z porozumień w zakresie odpłatności
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Dotacje dla powiatu z tytułu odpłatności za szkolenia i badania rodzin
w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym
Dotacje dla gmin z terenu Powiatu
Brzeskiego na usuwanie azbestu

3

4

5

010

01008

10 000

10 000

600

60013

6 779

6 779

600

60013

100 000

100 000

600

60014

347 826

347 826

600

60014

675 000

675 000

801

80130

30 000

30 000

801

80146

20 000

20 000

851

85141

82 778

82 778

852

85201

450 000

450 000

852

85204

132 000

132 000

852

85226

7 000

7 000

900

90002

70 000

70 000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

przedm.
6

celowe
8

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
12.

– 28574 –

Dotacja dla Gminy Brzesko
w dziedzinie biblioteki powiatowej.
RAZEM

921

92116

Poz. 4297,4298
78 200
2 009 583

78 200
0

0

2 009 583

Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
podmiot.
7

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Kwota w zł

1

2
Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze
konkursów
Dotacje dla OSP na terenie Powiatu
Brzeskiego
Dotacje dla szkół prowadzonych
przez inny organ
Dotacje dla szkół prowadzonych
przez inny organ
Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze
konkursów
Dotacje dla podmiotów prowadzących DPS-y
Dotacje dla podmiotów prowadzących WTZ-y
Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze
konkursów
Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze
konkursów
Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze
konkursów
RAZEM

3

4

5

630

63095

15 000

15 000

754

75412

47 500

47 500

801

80120

795 000

795 000

801

80130

535 000

535 000

851

85195

15 000

15 000

852

85202

1 118 480

1 118 480

853

85311

161 112

161 112

900

90095

3 000

3 000

921

92105

12 000

12 000

926

92605

20 000

20 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

RAZEM DOTACJE

przedm.
6

2 722 092

0

4 731 675

0

1 330 000

celowe
8

1 392 092

1 330 000 3 401 675
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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4298
4298

UCHWAŁA NR IX/85/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm. 1) oraz art. 212
ust. 1, art. 214 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz. 1240 z póŝn.zm.2) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206)
uchwala się, co następuje:

___________________________

___________________________

1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28575 –

§ 1. W Uchwale Budşetowej na 2011 rok Nr IV/19/11
Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się plan dochodów Budşetu Powiatu Brzeskiego na 2011 rok o kwotę 44 zł, w tym: dochody bieşące o kwotę 44 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały;
2) zwiększa się plan dochodów Budşetu Powiatu Brzeskiego na 2011 rok o kwotę 765.750 zł, jak
w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
a) dochody bieşące o kwotę 562.616 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 203.134 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków Budşetu Powiatu Brzeskiego o kwotę 100.044 zł, w tym:
a) wydatki bieşące o kwotę 44 zł, jak w załączniku nr 2
do uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, jak
w załączniku nr 3 do uchwały;
4) zwiększa się plan wydatków Budşetu Powiatu Brzeskiego o kwotę 865.750 zł, w tym:
a) wydatki bieşące o kwotę 562.616 zł jak w załączniku
nr 2 do uchwały,

Poz. 4298

b) wydatki majątkowe o kwotę 303.134 zł, jak
w załączniku nr 3 do uchwały;
5) w wyniku zmian dokonanych w pkt 1 i 2 plan dochodów Budşetu Powiatu Brzeskiego zwiększony o kwotę
765.706 zł stanowi ostatecznie kwotę 70.600.924 zł,
w tym:
a) dochody bieşące kwotę 64.213.034 zł,
b) dochody majątkowe kwotę 6.387.890 zł;
6) w wyniku zmian dokonanych w pkt 3 i 4 plan wydatków Budşetu Powiatu Brzeskiego zwiększony o kwotę
765.706 zł stanowi ostatecznie kwotę 79.913.795 zł,
w tym:
a) wydatki bieşące kwotę 65.079.849 zł,
b) wydatki majątkowe kwotę 14.833.946 zł;
7) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) kredytów zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu Budşetu Powiatu Brzeskiego do kwoty 4.415.352 zł"
8) tabela nr 8 zatytułowana "Wydatki Powiatu Brzeskiego
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku" otrzymuje
nowe brzmienie:
"Tabela nr 8

Wydatki Powiatu Brzeskiego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ņrodowiska
i gospodarki wodnej w 2011 roku
L.p.
1
1.
1.1.

Dział
2
900

Rozdz.
3
90001

1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

90002

Wyszczególnienie
4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1) wydatki bieşące
w tym:
wydatki jednostek budşetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków dla Domu Dziecka
w Jasieniu
odbudowa urządzeń wodnych, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuşących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej
w tym:
dotacje dla spółek wodnych
Gospodarka odpadami
w tym:
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki jednostek budşetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata 2011"
2) dotacje

Wydatki w zł
5
138 000
47 000
7 000
7 000
5 000
2 000
40 000
40 000
15 000

25 000

20 000
72 500
72 500
2 500
2 500
2 500
70 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

1.3.

Poz. 4298

w tym:
dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na usuwanie azbestu
Ochrona gleby i wód podziemnych
w tym:
wydatki bieşące
w tym:
wydatki jednostek budşetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi -zadania zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, neutralizacja skutków awarii
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieşące
w tym:
wydatki jednostek budşetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrównowaşonego rozwoju - szkolenia, konferencje, konkursy
organizacja szkolenia, konferencji w zakresie edukacji ekologicznej oraz
propagowanie działań proekologicznych
dotacje
w tym:
dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem plan wydatków

90006

1.3.1.

1.4.

– 28576 –

90095

1.4.1.

2.

9) załącznik nr 1 zatytułowany "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budşetu Powiatu
Brzeskiego w 2011 roku" otrzymuje brzmienie, jak
w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.

70 000
5 500
5 500
5 500
5 500

5 500
13 000
13 000
10 000
10 000
7 000
3 000
3 000
3 000
138 000

1) publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
2) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Powiatu Brzeskiego;
3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Brzesku.
2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez:

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/85/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 6 września 2011 r.

DOCHODY BUDŉETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia

44

w tym
bieŊące majątkowe
7
8
44

44

44

44
44

44
44

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa - Treņć

Kwota ogółem w zł

1
1.

2
758

3

4

5

6

RóŊne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej
75801
dla j.s.t.
2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa
Razem zmniejszenie dochodów

0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28577 –
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Tabela nr 2 - zwiĉkszenia
Lp.

Dział

Rozdz.

§

1
1.

2
010

3

4

2.

3.

801

926

Nazwa - Treņć

5
Rolnictwo i łowiectwo
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
Środki na dofinansowanie własnych zadań
2708 bieşących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Oņwiata i wychowanie
80130
Szkoły zawodowe
Dochody z najmu i dzierşawy składników ma0750
jątkowych…
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z róşnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań
2701 bieşących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
80140
Centra kształcenia ustawicznego …
0830 Wpływy z usług
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
Dotacje celowe w ramach programów finan6207
sowanych z udziałem śr. europejskich…
Razem zwiĉkszenie planu dochodów

Kwota ogółem w zł
6
501 413
501 413

w tym
bieŊące majątkowe
7
8
501 413 0
501 413 0

501 413

501 413

61 203
58 029

61 203
58 029

8 400

8 400

7 548
17 081

7 548
17 081

25 000

25 000

3 174
3 174
203 134
203 134

3 174
3 174
203 134
203 134

203 134

203 134

765 750

562 616

203 134

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/85/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 6 września 2011 r.
WYDATKI BIEŉĄCE BUDŉETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
w tym:
Dział

Kwota ogółem
w zł

Rozdział

Nazwa

80195

Oņwiata i wychowanie
Pozostała działalność
Razem zmniejszenie wydatków

801

44
44
44

Wydatki jednostek budŊet.
44
44
44

w tym:
wydatki związane
z realizacją ich statut.
zadań
44
44
44

Tabela nr 2 - zwiĉkszenia

Dział

Rozdział

010
01005
801
80130

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Oņwiata i wychowanie
Szkoły zawodowe
Razem zwiĉkszenie
wydatków bieŊących

Kwota ogółem w zł

501 413

Wydatki
jednostek
budŊet.
0

w tym:
w tym:
wydatki związane
z realizacją ich
statut. zadań
0

501 413

Dotacje

Wydatki na
programy
fin.z
udz.ņr. UE

501 413
501 413

61 203
61 203

36 203
36 203

36 203
36 203

0

25 000
25 000

562 616

36 203

36 203

501 413

25 000

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/85/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 6 września 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŉETU POWIATU BRZESKIEGO NA 2011 ROK - ZMIANY
Tabela nr 1 - zmniejszenia
w tym:

Dział

Rozdział

Nazwa

1
600

2

3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
Pomoc finansowa dla
Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. "Modernizacja
odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów
mostowych - odnowa
nawierzchni DW 768 na
odcinku Brzesko Mokrzyska"
Razem zmniejszenie
wydatków majątkowych

60013

Kwota ogółem w zł

w tym:
wydatki na programy
fin. z udz. ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2
i 3 uofp
6

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4

5

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

100 000

100 000

0

Tabela nr 2 – zwiĉkszenia
w tym:

Dział

Rozdział

Nazwa

1
600

2

3
Transport i Łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
Realizacja zadania p.n.
"Modernizacja odcinków
dróg wojewódzkich oraz
obiektów mostowych odnowa nawierzchni DW
768 na odcinku Brzesko Mokrzyska"
Oņwiata i wychowanie
Szkoły zawodowe
w tym:
modernizacja pomieszczeń
pracowni
Razem zwiĉkszenie wydatków majątkowych

60013

801
80130

Kwota ogółem
w zł

w tym:
wydatki na programy
fin. z udz. ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2
i 3 uofp
6

wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

4

5

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

203 134
203 134

203 134
203 134

203 134

203 134

303 134

303 134

0
0

0
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/85/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 6 września 2011 r.

"Załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej Powiatu Brzeskiego na 2011 rok Nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Powiatu Brzeskiego w 2011 roku
Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
podmiot.
7

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Kwota w zł

1

2
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację "Programu
zmniejszenia zagroşenia powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy"
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na przygotowanie zadania pn:"Budowa połączenia autostrady
A-4 Kraków Tarnów z drogą wojewódzką Nr 768 768 Koszyce - Brzesko
w węŝle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768".
Dotacja dla Gminy Borzęcin - budowa
chodnika przy drodze powiatowej
Dotacje dla gmin - budowa chodników
przy drogach powiatowych
Dotacje dla powiatów wynikajace
z porozumienia w zakresie szkolenia
zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego
w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Pomoc finansowa dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania
pn:"Budowa zaintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania
i monitoringu satelitarnego
w Małopolsce"
Dotacje dla powiatów wynikające
z porozumień w zakresie odpłatności za
pobyt dzieci w domach dziecka.
Dotacje dla powiatów wynikające
z porozumień w zakresie odpłatności za
pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Dotacje dla powiatu z tytułu odpłatności za szkolenia i badania rodzin
w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym
Dotacje dla gmin z terenu Powiatu
Brzeskiego na usuwanie azbestu
Dotacja dla Gminy Brzesko w dziedzinie
biblioteki powiatowej.
RAZEM

3

4

5

010

01008

10 000

10 000

600

60013

6 779

6 779

600

60014

347 826

347 826

600

60014

675 000

675 000

801

80130

30 000

30 000

801

80146

20 000

20 000

851

85141

82 778

82 778

852

85201

533 000

533 000

852

85204

132 000

132 000

852

85226

7 000

7 000

900

90002

70 000

70 000

921

92116

78 200

78 200

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

1 992 583

przedm.
6

0

0

celowe
8

1 992 583
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Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
podmiot.
7

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Kwota w zł

1

2
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla OSP na terenie Powiatu
Brzeskiego
Dotacje dla szkół prowadzonych
przez inny organ
Dotacje dla szkół prowadzonych
przez inny organ
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla podmiotów prowadzących DPS-y
Dotacje dla podmiotów prowadzących WTZ-y
Dotacje dla spółek wodnych
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
Dotacje dla podmiotów realizujących
zadania zlecone w drodze konkursów
RAZEM

3

4

5

630

63095

15 000

15 000

754

75412

27 500

27 500

801

80120

795 000

795 000

801

80130

535 000

535 000

851

85195

15 000

15 000

852

85202

1 155 980

1 155 980

853

85311

161 112

161 112

900

90001

20 000

20 000

900

90095

3 000

3 000

921

92105

12 000

12 000

926

92605

20 000

20 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

RAZEM DOTACJE

przedm.
6

celowe
8

2 759 592

0

1 330 000

1 429 592

4 752 175

0

1 330 000

3 422 175

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk
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4299
4299

UCHWAŁA NR IX.63.2011
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie załoŊenia Technikum w Skrzyszowie oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i) ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) i art. 5 ust. 2
pkt. 1), ust. 3 i 5a, art. 9 ust. 1 pkt. 3) lit. d), art. 58
ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.), Rada Powiatu Tarnowskiego,
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. publiczną
szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieşy o nazwie:
„Technikum” w Skrzyszowie – czteroletnią szkołę,
której ukończenie umoşliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zda-

niu egzaminu, a takşe umoşliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
2. Siedzibą Technikum w Skrzyszowie jest budynek
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Skrzyszowie (adres: 33-156 Skrzyszów 629 A).
§ 2. Organem Prowadzącym dla Publicznego
Technikum w Skrzyszowie jest Powiat Tarnowski
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt załoşycielski
Technikum.
§ 4.
Organizację
Publicznego
Technikum
w Skrzyszowie określa statut, stanowiący załącznik do
uchwały.
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§ 5. Szkołę o jakiej mowa w § 1 włącza się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Skrzyszowie
§ 6. Zobowiązuje się właściwy organ Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie do dokonania odpowiednich zmian w Statucie
Zespołu.
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Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tarnowskiego oraz Dyrektorowi Zespołu

Załącznik
do uchwały Nr IX.63.2011
Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Statut Technikum Zawodowego w Skrzyszowie

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĈPNE
Rozdział 1
Postanowienia wstĉpne
§ 1. Statut Technikum w Skrzyszowie został
opracowany i uchwalony na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do niniejszej ustawy.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Szkole lub Technikum – naleşy przez to rozumieć
Technikum w Skrzyszowie.
2) Zespole Szkół – naleşy przez to rozumieć Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana
Pawła II w Skrzyszowie.
3) Ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
4) Dyrektorze Szkoły – naleşy przez to rozumieć Dyrektora Technikum.
5) Rodzicach – naleşy rozumieć ustalonych prawnie
opiekunów.
DZIAŁ II
NAZWA SZKOŁY
Rozdział 1
Nazwa Szkoły
§ 3.
1. Szkoła nosi nazwę: „Technikum w Skrzyszowie”.
2. Technikum w Skrzyszowie jest czteroletnią publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieşy,
2. Dyrektorowi Technikum podlegają:
- wicedyrektor,
- kadra pedagogiczna,
- pracownicy administracji,
- pracownicy obsługi,
- uczniowie.

której ukończenie umoşliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takşe umoşliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
3. Siedzibą Technikum jest budynek Zespołu Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum
w Skrzyszowie (adres: 33 – 156 Skrzyszów; Skrzyszów 629A).
4. Organem prowadzącym Technikum jest Powiat
Tarnowski.
5. Technikum jest jednostką budşetową, przy czym
moşe pozyskiwać środki finansowe z innych ŝródeł
na realizację zadań statutowych.
6. Uczniowie Technikum mogą kształcić się w jednej
z wybranych specjalności:
1) Technik Spedytor
2) Technik Handlowiec
3) Technik Obsługi Turystycznej.
§ 4.
1. Struktura organizacyjna Technikum w Skrzyszowie
przedstawia się następująco:
Reprezentacje społeczności szkolnych
Rada RoRada PedagogiczSamorzad
dziców
na
Uczniowski
Dyrektor Szkoły
Pracownicy pedagoPracownicy niepedagogiczni
giczni
PracowPracownicy
nicy
Wicedyrektor
administracji
obsługi
Sta
Głów
SamoBiblio
rsz
W
PedaNany
dzielny
tey
oŝ
gog
uczyKsięrefekarz
wo
ny
ciele
gowy
rent
ŝny
3. Dyrektor Szkoły współpracuje z organami Technikum, tj. Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Szkolnym w formie i zakresie określonym w Statucie Technikum.
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DZIAŁ III
CELE I ZADANIA TECHNIKUM
Rozdział 1
Cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań
§ 5.
1. Technikum realizuje cele i zadania określone
w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i moşliwościami psychofizycznymi
w warunkach poszanowania ich godności osobistej
oraz
wolności
światopoglądowej
i wyznaniowej, w szczególności:
- naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem róşnorodnych środków wyrazu,
- dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do
pamięciowego opanowania przekazywanych
treści,
- rozwijanie zdolności dostrzegania róşnego rodzaju związków i zaleşności (przyczynowo skutkowych,
funkcjonalnych,
czasowych,
przestrzennych itp.),
- rozwijanie zdolności myślenia analitycznego
i syntetycznego,
- traktowanie wiedzy jako wartości poznawczej
prowadzącej do lepszego rozumienia świata,
ludzi i siebie,
- poznawanie zasad rozwoju osobowego i şycia
społecznego,
- poznawanie historii i dziedzictwa kultury narodowej na tle historii kultury europejskiej,
postrzeganych w perspektywie zachodzących
procesów integracyjnych,
- skuteczne porozumiewanie się w róşnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi,
poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,
- warunki efektywnego współdziałania w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie
informacji z róşnych ŝródeł; efektywne posługiwanie się komputerami i metodami informatycznymi,
- odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz
tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,
- rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
- przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,
- przygotowanie do samokształcenia w celu
zdobywania nowych kwalifikacji poszerzających moşliwości zatrudnienia,
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- przygotowanie do kreatywności na rynku pracy i w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- realizację podstaw programowych kształcenia
ogólnego i zawodowego poprzez szkolne zestawy programów nauczania i ścieşek edukacyjnych, atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
- umoşliwia uczniom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności potrzebnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości oraz nabycia kwalifikacji zawodowych,
- umoşliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
lub wykonywania określonego zawodu,
- rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające
osiąganiu celów określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia, poprzez:
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
- realizowanie programu wychowawczego szkoły,
- rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej,
umiejętności samokształcenia, samowychowania i kierowania własnym rozwojem,
- tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego
wszechstronnemu rozwojowi osobowemu
w wymiarze fizycznym, psychicznym, intelektualnym, i duchowym, a takşe rozwojowi społecznemu uczniów,
- rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie,
- uzyskiwanie świadomości şyciowej uşyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie
uczenia się,
- dąşenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za
innych, wolności własnej z wolnością innych,
- poszukiwanie, odkrywanie i dąşenie na drodze
rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów
şyciowych i wartości waşnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
- przygotowywanie się do şycia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego,
- przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości,
- kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do
ich potrzeb, poprzez:
- organizowanie dodatkowych zajęć zgodnie
z potrzebami i zainteresowaniami uczniów,
- wsparcie organizacyjne w uzyskaniu pomocy
stypendialnej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28583 –

-

prowadzenie zajęć mających na celu promocję
i ochronę zdrowia.
4) rozwija działania zmierzające do integracji europejskiej, poprzez:
poznawanie kultury krajów i regionów europejskich,
udział w konkursach promujących idee europejskie.
2. Zadania określone w ust. 1 realizowane są przez
Technikum, poprzez:
1) właściwą, zgodną z przepisami i zaleceniami nauk pedagogicznych realizację zajęć edukacyjnych,
poprzez:
- indywidualizację procesu nauczania i wychowania,
- wprowadzenie nowych, ciekawych, aktywizujących metod pracy z uczniem z wykorzystaniem osiągnięć nauk pedagogicznych,
- umoşliwianie indywidualnego toku nauki,
- działalność kół zainteresowań i przedmiotowych,
- przygotowanie uczniów do udziału w róşnych
konkursach, turniejach i olimpiadach,
- uczestniczenie młodzieşy w zespołach artystycznych i sportowych, w tym czynny udział
w ruchu krajoznawczo-turystycznym,
- organizowanie
wycieczek
turystycznokrajoznawczych, przedmiotowych i innych,
- prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zaleceń
orzeczeń i opinii poradni psychologicznopedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych;
2) aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym,
a zwłaszcza z rodzicami włączając ich w şycie
szkoły, z władzami powiatu, gminy, z instytucjami lokalnymi.
3) aktywną współpracę z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Tarnowie, poprzez:
a) kierowanie uczniów mających problemy
w nauce lub zachowaniu na badanie, w celu
zdiagnozowania przyczyn i określenia metod
pomocy,
b) zasięganie opinii i wskazówek w kwestiach
wychowawczych.
4) realizację procesu wychowawczego z uwzględnieniem zadań określonych niniejszym Statutem.
5) organizację zajęć pozalekcyjnych spełniających
oczekiwania uczniów.
6) wspieranie organizacji imprez i zajęć sportowych, w tym ruchu turystyczno – krajoznawczego.
7) organizację wycieczek przedmiotowych i zawodoznawczych.
8) organizację konsultacji indywidualnych i grupowych.
9) system nagród i działań określonych wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
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i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dla uczniów uzdolnionych lub z uwzględnieniem
potrzeb rozwojowych Technikum w ramach posiadanych środków finansowych prowadzi:
a) zajęcia rekreacyjno-sportowe
b) indywidualne nauczanie
c) koła zainteresowań i koła przedmiotowe
3. Technikum organizuje praktyki zawodowe dla
uczniów.
4. Nauczanie języków obcych moşe być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem
poziomu
umiejętności
językowych
uczniów.
5. Wychowawcy oddziałów klasowych na początku
roku szkolnego w klasie pierwszej obowiązani są
uczniom i rodzicom uczniów wyjaśnić warunki
i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacje indywidualnego programu lub toku nauki.
6. Kaşdy wychowawca oddziału klasowego jest obowiązany analizować osiągane przez uczniów wyniki nauczania i uczniom szczególnie uzdolnionym,
za zgodą rodziców, proponować indywidualny
program lub tok nauki.
7. Nauczyciele Technikum obowiązani są, na wniosek
ucznia lub wychowawcy oddziału klasowego do
udzielania pomocy uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
8. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki
określają odrębne przepisy.
DZIAŁ VI
ORGANY TECHNIKUM I ICH KOMPETENCJE
Rozdział 1
Postanowienia wstĉpne
§ 7.
1. Organami Technikum są:
a)
b)
c)
d)

Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie Organy Statutowe zobowiązane są do
współpracy w interesie Technikum w ramach swoich kompetencji. Dyrektor Szkoły koordynuje
współpracę pomiędzy organami Technikum.

Rozdział 2
Szczególne działania dydaktyczne

3. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Organami Technikum, podstawowym obowiązkiem Organów Statutowych jest dąşenie do ich rozwiązania na terenie szkoły. Organy ustalają między sobą
formy i sposoby ich rozstrzygania.

1. Rada Pedagogiczna w celu realizacji zadań Technikum moşe prowadzić działalność innowacyjną

4. Dyrektor Szkoły podejmuje się próby mediacji pomiędzy Organami wówczas, gdy próby czy teş inne
formy rozwiązania konfliktu lub sytuacji spornej
okazały się nieskuteczne.

§ 6.
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5. Sytuacje sporne i konflikty pomiędzy Dyrektorem
a pozostałymi organami Technikum rozwiązuje organ prowadzący.
6. Współdziałanie organów Technikum następuje,
poprzez:
a) informowanie pozostałych organów o wystąpieniach do Dyrektora Szkoły, nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego w sprawach przynaleşnych do kompetencji poszczególnych organów,
b) organizowanie,
według
potrzeb,
spotkań
w sprawach istotnych dla działalności Technikum.
Rozdział 2
Kompetencje Dyrektora Technikum
§ 8.
1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w Technikum nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami
i w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróşnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły,
4) powierzania stanowisk wicedyrektorów i inne
stanowiska kierownicze oraz odwoły-wania
z tych stanowisk stosując się do trybu określonego ustawą o systemie oświaty.
2. Powierzenie stanowisk o których mowa w ust.
1 następuje na okres nie dłuşszy niş do końca kadencji Dyrektora Szkoły, który te stanowiska powierzył.
§ 9.
1. Dyrektor Szkoły odpowiada za wszystkie sprawy
Technikum, a w szczególności:
1) kieruje bieşącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizyczego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Technikum,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych.
2. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych
pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3)występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróşnień.
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3. Dyrektor Szkoły wykonuje zadania związane z bieşącym funkcjonowaniem Szkoły, w szczególności:
1) organizuje obsługę administracyjno – finansową,
2) opracowuje arkusza organizacyjny,
3) współdziała ze szkołami wyşszymi i zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk zawodowych studentów,
4) organizuje praktyki zawodowe dla uczniów,
5) ustala szkolny plan nauczania
6) skreśla ucznia z listy uczniów Szkoły w drodze
decyzji w przypadkach określonych w statucie
szkoły,
7) decyduje o przyjęciu uczniów do Szkoły i klas
programowo wyşszych oraz ogłasza terminy
dodatkowej rekrutacji,
8) podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć
wychowania fizycznego oraz w przypadku wady
słuchu z nauki drugiego języka obcego,
9) gospodaruje mieniem Szkoły na podstawie
upowaşnienia Zarządu Powiatu Tarnowskiego,
10) monitoruje losy absolwentów,
11) współpracuje z Zarządem Powiatu Tarnowskiego i Małopolskim Kuratorem Oświaty w Krakowie,
12) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Technikum,
13) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami pra-wa oraz
powiadamia o wstrzymaniu wykonania uchwały
organ prowadzący oraz organu sprawujący nadzór pedagogiczny,
14) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady
Pedagogicznej, przyjmuje na piśmie wnioski
i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły,
15) wydaje decyzje administracyjne o odmowie
udzielenia zezwolenia na indywidualny program
lub tok nauki ucznia realizowany pod opieką nauczyciela przedmiotu,
16) wnioskuje o zmiany w statucie Szkoły i regulaminie działalności Rady Pedagogicznej,
17) wyznacza zadania priorytetowe w pracy Szkoły,
18) wyznacza kierowników i zatwierdza plany
i harmonogramy wycieczek szkolnych,
19) koordynuje współpracę organów Szkoły,
20) ustala szczegółowych zakresów czynności dla
kadry kierowniczej,
21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
4. Dyrektor Technikum kieruje jego działalnością
i zarządza majątkiem poprzez wydawane zarządzenia i decyzje.
§ 10. W przypadku, gdy stanowisko Dyrektora
Szkoły sprawuje osoba nie będąca nauczycielem
sprawowanie nadzoru pedagogicznego powierza się
innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze.
Rozdział 3
Kompetencje i organizacja pracy Rady Pedagogicznej
§ 11.
1. W Technikum działa Rada Pedagogiczna, w skład
której wchodzą: Dyrektor Technikum jako prze-
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zatrudnieni

4) Przewodniczącego Rady Technikum lub Rady
Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o przyjęty na
pierwszym swoim posiedzeniu ustala regulamin
swojej działalności, który nie moşe być sprzeczny
z niniejszym Statutem.

2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o obowiązujący Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum.
Rozdział 4
Kompetencje i tryb powołania Rady Technikum

§ 12.
1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej
określa
ustawa
o systemie
oświaty.
W szczególności Rada Pedagogiczna:
1) zatwierdza plan pracy Szkoły po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w Technikum po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia
z listy uczniów i słuchaczy,
6) uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców
program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły,
7) przygotowuje projekt Statutu Technikum lub
jego nowelizacji,
8) zatwierdza plan pracy zespołów przedmiotowych,
9) zatwierdza proponowane warunki rekrutacji do
Szkoły,
10) wykonuje zadania Rady Technikum do czasu
jej powołania.

§ 14.
1. W Szkole moşe działać Rada Technikum, licząca co
najmniej 8 osób.
2. Dyrektor Szkoły organizuje powstanie Rady Technikum na wniosek Rady Rodziców lub na łączny
wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
3. W skład Rady Technikum wchodzą w równej liczbie
nauczyciele, rodzice i uczniowie, przy czym tryb
wyboru członków Rady jest następujący:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród dowolnej liczby kandydatów
zgłoszonych przewodniczącemu Rady Pedagogicznej,
2) rodzice
wybrani
przez
ogół
rodziców
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród dowolnej liczby kandydatów
zgłoszonych przez Radę Rodziców,
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród dowolnej liczby kandydatów
zgłoszonych przez Samorządy Klaso-we przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego,
4) słuchacze wybrani przez ogół słuchaczy
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród dowolnej liczby kandydatów
zgłoszonych przez Samorządy Klasowe przewodniczącemu Samorządu Słuchaczy.

2. Rada Pedagogiczna Technikum opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) pełnienie obowiązków przez przewodniczącego
Rady Pedagogicznej,
4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień,
5) wnioski w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) kandydatury osób na stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowisko kierownicze i odwołanie z tych stanowisk,
7) wnioskuje o powołanie przewodniczących komisji przedmiotowych.
3. Rada Pedagogiczna Technikum moşe wystąpić
z wnioskiem do Zarządu Powiatu Tar-nowskiego
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora
Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.
§ 13.
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor
Szkoły z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek określający cel zwołania Rady, przez:
1) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
2) nadzór pedagogiczny,
3) organ prowadzący,

4. Dyrektor Szkoły organizuje wybory członków Rady
Szkoły, pierwsze posiedzenie tej Rady oraz stwarza
warunki do jej dalszej działalności.
5. Uzupełnianie składu Rady Technikum następuje
w trybie określonym w ust. 3.
6.

Rada Technikum na pierwszym posiedzeniu
uchwala regulamin swojej działalności, w którym
określa rodzaje spraw, w rozpatrywaniu których nie
biorą udziału przedstawiciele uczniów.

7.

Rada Technikum moşe gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych ŝródeł na
wspieranie działalności statutowej Szkoły. Zasady
wydatkowania funduszy Rada określa w regulaminie swojej działalności, o którym mowa w ust. 6.

8. Do czasu powołania Rady Technikum jej zadania
wykonuje Rada Pedagogiczna.
§ 15.
1. Zakres działania Rady Technikum określa ustawa
o systemie oświaty. W szczególności Rada:
1) uchwala Statut Technikum,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
finansowego środków specjalnych Technikum
i opiniuje plan finansowy,
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3) moşe występować do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora Szkoły lub innego zatrudnionego nauczyciela; wnioski te mają dla organu charakter wiąşący,
4) opiniuje plan pracy Technikum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz
inne sprawy istotne dla Szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan
Szkoły i występuje z wnioskiem do Dyrektora,
Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego
Technikum oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji
zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
2. Posiedzenia Rady Technikum są protokołowane
w Księdze Protokołów Rady Technikum.
3.

Rada Technikum wyraşa swoje stanowisko
w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej
członków.

4. Do czasu powołania Rady Technikum jej zadania
wykonuje Rada Pedagogiczna.
Rozdział 5
Kompetencje i tryb powołania Rady Rodziców
§ 16.
1. W Technikum działa Rada Rodziców, której kompetencje określa ustawa o systemie oświaty.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi minimum po
jednym przedstawicielu rodziców z kaş-dego oddziału klasowego, wybranych w tajnych wyborach
przez rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin swojej działalności, który nie moşe być sprzeczny ze Statutem Technikum, w którym
określa się między innymi:
1) zasady wydatkowania zgromadzonych środków
finansowych z dobrowolnych składek rodziców
i innych ŝródeł,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do
rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych (klasowych),
3) tryb podejmowania uchwał,
4) organy Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania
i zakresy kompetencji,
5) kadencję organów.
4. Do kompetencji Rady Rodziców naleşy w szczególności:
1) występowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z pisemnymi wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Technikum,
2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) podejmowanie inicjatyw na rzecz stałej poprawy
warunków pracy Szkoły,
4) pozyskiwanie środków finansowych w celu
wsparcia działalności statutowej Szkoły,
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5) współpraca z Radą Pedagogiczną przy uchwalaniu programów: wychowawczego i profilaktycznego Technikum,
6) opiniowanie szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania,
7) opiniowanie projektu planu finansowego składanego do organu prowadzącego.
Rozdział 6
Kompetencje i tryb powołania Samorządu
Uczniowskiego
§ 17.

1. Prawa Samorządu Uczniowskiego szczegółowo
określa ustawa o systemie oświaty.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie
Technikum.
3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin
określający zasady wybierania i działania organów
tego samorządu, przy czym regulamin ten nie moşe być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwala
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
6. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) prowadzenia, za zgodą Dyrektora Szkoły, na terenie Szkoły działalności gospodarczej,
2) nawiązania, za zgodą Dyrektora Szkoły, współpracy z organizacjami pozaszkolnymi,
3) prowadzenia zbiórki pieniędzy lub w innej formie
gromadzenia środków finansowych z przeznaczeniem na określony cel, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły,
4) inicjowania tworzenia organizacji uczniowskich
oraz kół zainteresowań,
5) inspirowania działań na rzecz poprawy warunków pracy i nauki,
6) prowadzenia działań w środowisku uczniowskim
mających na celu przeciwdziałanie agresji
i nietolerancji.
7. Samorząd Uczniowski moşe przedstawić Radzie
Szkoły lub Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji şycia szkolnego, umoşliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a moşliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
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z własnymi potrzebami i moşliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję
opiekuna samorządu.
8.

Samorząd Uczniowski reprezentuje
uczniów Technikum w zakresie:

interesy

1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
3) wyraşania opinii w sprawie skreślenia ucznia
z listy uczniów,
4) wnioskowania do Dyrektora Szkoły o warunkowe zawieszenie uchwały o skreśleniu ucznia.
§ 18.
1. W Technikum, za zgodą Dyrektora Szkoły i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Technikum lub Rady Rodziców, mogą działać
stowarzyszenia i organizacje, których statutowym
celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej.
2. Dyrektor Szkoły, przed wyraşeniem zgody na podjęcie działalności przez organizację o których mowa
w ust. 1, jest obowiązany ustalić zasady współpracy i zakres sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania statutowych zadań, a w szczególności
zgodności realizowanych zadań z ogólnospołecznymi normami i zasadami dydaktycznymi.
3. Za zgodą Dyrektora Szkoły, na wniosek grupy
uczniów lub Samorządu Uczniowskiego mogą być
zakładane organizacje uczniowskie, przy czym
przed podjęciem działalności grupa inicjatywna
jest obowiązana przedstawić Dyrektorowi Technikum:
1) cele i zadania oraz metody ich realizacji,
2) projekt regulaminu swojej organizacji, określający zasady wybierania i działania jej organów; regulamin organizacji nie moşe być sprzeczny
z niniejszym Statutem,
3) opiekuna organizacji spośród nauczycieli, członków Rady Pedagogicznej.
DZIAŁ V
ORGANIZACJA TECHNIUM
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 19.
1. Szczegółową organizację procesu dydaktycznego
i wychowawczego Technikum określa arkusz organizacyjny, w którym zamieszcza się liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący Szkołę.
2. Arkusz organizacyjny Technikum w wersji elektronicznej i w formie wydruku przygotowuje Dyrektor
Szkoły do dnia 30 kwietnia i wraz z niezbędnymi
załącznikami przedkłada, po zaopiniowaniu przez
Radę Pedagogiczną, do organu prowadzącego
w celu za-twierdzenia.
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3. W przypadku zmian związanych z ruchem kadrowym, wynikami naboru kandydatów, przepisami
w sprawie ramowych planów nauczania, przewidywaną nieobecnością nauczyciela trwającą dłuşej
niş dwa tygodnie, Dyrektor Technikum wprowadza
korektę arkusza organizacyjnego, zwaną „aneksem”, którą przedkłada do organu prowadzącego
w celu zatwierdzenia.
4. Korektę o której mowa w ust. 3, sporządza się
w formie elektronicznej jako kolejną wersję arkusza organizacyjnego oraz pisemnej zawierającej
wskazania osób, których dotyczą zmiany, w jakim
wymiarze i na jaki okres czasu.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć
edukacyjnych i przedmiotów.
Rozdział 2
Zasady rekrutacji do Technikum
§ 20. Technikum prowadzi nabór do klas pierwszych wymienionych w § 1 ust. 5.
§ 21.
1. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum mogą
ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Absolwenci gimnazjum w chwili składania dokumentów na piśmie deklarują wybór specjalności.
3.

Kandydat ma moşliwość dokonania zmian
w decyzji o wyborze szkoły/oddziału przed zakończeniem rekrutacji do Technikum; obowiązuje procedura jak przy składaniu podań.
§ 22.

1. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest
systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.
2. W przypadku gdy gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej kandydaci składają
podanie oraz inne dokumenty do ZSOiZ
w Skrzyszowie, jeşeli szkoła ta jest szkołą pierwszego wyboru.
3. Termin składania podań o przyjęcie do szkoły
i innych wymaganych dokumentów określa Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny.
§ 23.
1. Kandydaci do Technikum dołączają do podania
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych
do
podjęcia
kształcenia
w określonym zawodzie.
2. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami kandydaci załączają orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub/oraz publicznej poradni specjalistycznej.
3. Laureaci konkursów załączają do podania zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
lub finalisty konkursów.
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§ 24.
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum decyduje łączna liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego na zakończenie nauki w gimnazjum, oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wymienione
na świadectwie końcowym gimnazjum, szkolne
osiągnięcia ucznia w trakcie nauki w gimnazjum,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności liczby
uzyskanych punktów, do wyczerpania liczby miejsc
w danej klasie.
3. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treść podstawy programowej co najmniej
jednego przedmiotu, przyjmowani są do Technikum w pierwszej kolejności.
4. Szczegółowe zasady punktacji rekrutacyjnej ustala
Regulamin rekrutacji do Technikum na dany rok
szkolny.
§ 25.
1.

Minimalną
i maksymalną
liczbę
uczniów
w oddziale na dany rok szkolny Dyrektor Szkoły
uzgadnia z organem prowadzącym szkołę.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów do wybranego typu klasy jest większa niş zaplanowana liczba
miejsc, Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem
prowadzącym moşe otworzyć kolejny oddział klasy
pierwszej.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, dla potrzeb rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej, Dyrektor Szkoły moşe
zmniejszyć limit punktów przyjęcia do poszczególnych klas Technikum.
§ 26.
1. Kandydatom nie przyjętym do klasy pierwszej
Technikum o wybranym kierunku kształcenia Dyrektor Szkoły proponuje miejsce w oddziale klasowym o zblişonym lub pokrewnym kierunku
kształcenia.
2. Kandydatom nie przyjętym do klasy pierwszej
przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora
Szkoły od decyzji Szkolnej Komisji RekrutacyjnoKwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie naleşy złoşyć
w formie pisemnej.
§ 27.
1. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbywa się poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na drzwiach
wejściowych do szkoły list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do
oddziałów klas pierwszych w terminie określonym
w Regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny.
2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez
złoşenie oryginału świadectwa ukończenia gimna-
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zjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych
dokumentów w terminie określonym w Regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny.
§ 28.

1. W przypadku dysponowania przez Technikum wolnymi miejscami w klasach, kandydaci do szkoły
mogą składać oryginały dokumentów w trybie
uzupełniającym
na
zasadach
określonych
w Regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny.
2. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły
w wyniku rekrutacji uzupełniającej następuje
w terminie ustalonym w Regulaminie rekrutacji na
dany rok szkolny.
Rozdział 3
Organizacja oddziałów klasowych
§ 29.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum
jest oddział, w którym powinno być nie mniej niş
26 uczniów i nie więcej niş 35 uczniów.
2. W szczególnych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, moşna tworzyć oddziały klasowe
o mniejszej liczbie uczniów lub tworzyć oddziały
klasowe zgodnie z uregulowaniami niniejszego
rozdziału.
3. Dopuszczalne jest łączenie grup uczniów w oddział
klasowy.
§ 30.
1.

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana
przez Dyrektora Szkoły prowadzi rekrutację do klas
pierwszych, po spełnieniu warunków określonych
w §19, przy czym po uzyskaniu akceptacji organu
prowadzącego moşe tworzyć juş w chwili rekrutacji
grupy w oddziałach klas pierwszych Technikum
o zblişonych specjalnościach.

2. W oddziale klasowym w którym w okresie kształcenia
liczba uczniów spadnie ponişej 15 Dyrektor Szkoły,
w porozumieniu z organem prowadzącym, podejmuje decyzję odnośnie dalszego kształcenia uczniów
w tym oddziale klasowym, przy czym zmiany organizacyjne mogą spowodować konieczność:
1) przyłączenia uczniów do innych oddziałów tej
samej klasy w ramach Technikum,
2) przyłączenia uczniów do innych oddziałów klasowych w ramach innej szkoły.
3. Zmiany organizacyjne o których mowa w ust. 3.
przeprowadza się po zakończeniu pierwszego
okresu lub po zakończeniu drugiego okresu
a przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
§ 31.
1. Zmiany organizacyjne wynikające z połączenia oddziałów klasowych nie mogą naruszać prawa ucznia
do kontynuowania kształcenia w wybranym przez
siebie kierunku. Dyrektor Szkoły jest obowiązany
przedstawić uczniom i rodzicom organizację dalszego kształcenia umoşliwiającą ukończenie szkoły
w wybranym przez siebie kierunku kształcenia.
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2. Uczeń, który nie przystał na şadne z zaproponowanych rozwiązań i nie podejmuje nauki we wskazanej szkole zobowiązany jest realizować obowiązek
kształcenia, jeşeli takiemu obowiązkowi podlega.
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2. Kształcenie zawodowe w Technikum realizowane
jest równieş poza szkołą w ramach praktyk zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania
techników.
§ 35.

Rozdział 4
Podział na grupy
§ 32.
1. Szczegółowe zasady podziału na grupy określają
odrębne przepisy.
2. Liczba uczniów w grupie na zajęciach dydaktyczno
- wyrównawczych nie moşe być większa niş 8.
3. W szkole mogą być organizowane zajęcia nadobowiązkowe, w wymiarze ustalonym przez Dyrektora
Szkoły stosownie do posiadanych środków finansowych.
4. Zajęcia dodatkowe organizowane są z przedmiotów: wychowanie do şycia w rodzinie, edukacja
prozdrowotna, wg odrębnych przepisów.
Rozdział 5
Organizacja zajĉć dydaktycznych
§ 33.
1. Podstawowymi formami pracy Technikum są:
1) zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym, o czasie godziny lekcyjnej
trwającej 45 minut, przy czym w przypadku prowadzenia zajęć laboratoryjnych lub ćwiczeniowych nauczyciel moşe wprowadzić organizację
zajęć w układzie czaso-wym 2x45min bez przerwy międzylekcyjnej,
2) wycieczki
przedmiotowe
i krajoznawczoturystyczne
oraz
imprezy
krajoznawczoturystyczne, imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej, obozy wędrowne, imprezy wyjazdowe.
2. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, z wyjątkiem dwóch przerw: 20 minutowej po lekcji 4 i 15
minutowej po lekcji 5.
3. W przypadku zajęć praktycznych występuje jedna
przerwa nie wcześniej niş po 3 godzinie zajęć.
4. Powyşsze formy pracy Technikum nie mają zastosowania w przypadku organizacji egzaminów
i innych zajęć związanych ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym.
5. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów fizyka, chemia
i biologia w przypadku konieczności przeprowadzania ćwiczeń realizowane są w pracowniach
gimnazjum.

1. Dyrektor Technikum, na początku kaşdego etapu
edukacyjnego moşe w pierwszym kwartale realizacji zajęć edukacyjnych przeznaczyć z godzin do
dyspozycji Dyrektora Szkoły, godziny na realizację
zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizowane są
w zakresie zajęć edukacyjnych, takich jak: język polski,
matematyka i języki obce w wymiarze nie przekraczającym 1 godziny tygodniowo dla kaşdych zajęć.
Rozdział 6
Organizacja pracowni szkolnych
§ 36.
1. W pracowniach szkolnych realizowane są tematy
zajęć edukacyjnych w formie ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych.
2. Kaşdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania
czasu powinien:
1) pracować na stanowisku ćwiczeniowym umoşliwiającym indywidualne wykonywanie ćwiczenia, chyba şe prowadzący wprowadził inną
organizację zajęć,
2) mieć dostęp do literatury i opracowań tematycznych na realizowany temat,
3) dysponować dostępem do stanowiska internetowego oraz innych ŝródeł informacji.
3. W przypadku braku pracowni lub niekompletnej
bazy dydaktycznej, lub z powodu innej przyczyny
w istotny sposób uniemoşliwiającej pełną realizację szkolnego programu nauczania, Dyrektor Szkoły na podstawie zawartej umowy ze szkołą wyşszą,
centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego lub inną szkołą obowiązany
jest zlecić realizację określonej tematyki zajęć edukacyjnych do realizacji na terenie ww. jednostek
organizacyjnych.
4. Szczegółowe zasady odbywania zajęć Dyrektor
Szkoły ustala w chwili zlecania zdania, określając
w szczególności:
1) zakres tematyczny zajęć,
2) wymiar godzinowy zajęć i organizację zajęć,
3) kwestię stosowania wewnątrzszkolnych zasad
oceniania,
4) tryb rozwiązywania problemów wychowawczych.
Rozdział 7
Organizacja biblioteki szkolnej

§ 34.
1. Organizacja kształcenia w oddziałach Technikum
polega na realizacji:
1) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
2) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.

§ 37.
1. Kaşdy uczeń Technikum ma prawo korzystać
z zasobów bibliotecznych biblioteki szkolnej, która
jest integralną częścią Szkoły.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią słuşącą realizacji
zadań dydaktyczno - wychowawczych, słuşącą do-
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skonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, wspomagającą wiedzę pedagogiczną rodziców, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia
i edukacji ustawicznej, a takşe wzbogaca ich wiedzę o regionie.
3. Wychowawcy i nauczyciele współpracują z bibliotekarzem w zakresie gromadzenia i selekcji zbiorów, w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych
i ich popularyzacji oraz egzekwowaniu zwrotów
ksiąşek i rozliczeń za materiały zgubione lub zniszczone przez uczniów i słuchaczy.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza naleşy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej gromadzenie,
ewidencja, opracowanie, selekcja i konserwacja
zbiorów oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczego, w szczególności:
a) udostępnianie księgozbioru, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
b) prowadzenie róşnorodnych form upowszechniania czytelnictwa oraz tworzenie
warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z róşnych ŝródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) udzielanie porad w doborze lektur w zaleşności od potrzeb indywidualnych czytelnika,
d) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania
i uczenia się,
e) prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej,
f) podejmowanie róşnorodnych działań rozwijających wraşliwość kulturową i społeczną,
w tym pomoc przy redagowaniu gazetki
szkolnej;
2) w zakresie pracy organizacyjno-technicznej:
a) opracowanie projektu budşetu,
b) troska o właściwą organizacje, wyposaşenie
i estetykę lokalu bibliotecznego,
c) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie
z odrębnymi przepisami,
d) organizowanie warsztatu informacyjnego,
e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
3) w zakresie współpracy z wychowawcami:
a) dokonywanie oceny czytelnictwa i sporządzanie okresowych sprawozdań,
b) podejmowania działań mających na celu
zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów;
5. Bibliotekarz na prace organizacyjno - techniczne
przeznacza nie więcej niş 1/3 obowiązujących godzin pracy.
6. Biblioteka szkolna udostępnia uczniom, nauczycielom i rodzicom księgozbiór biblioteczny, stosując
się do następujących zasad:
1) korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bezpłatne,
2) zbiory udostępnia się wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom Zespołu Szkół, po załoşeniu karty bibliotecznej,
3) zbiory udostępnia się rodzicom uczniów na podstawie imiennej karty czytelnika otrzymanej
w chwili zapisywania się do biblioteki szkolnej,
4) księgozbiór podręczny udostępnia się uczniom
i nauczycielom w godzinach pracy biblioteki
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w czytelni oraz do domu na okres dni wolnych
lub ferii szkolnych,
5) biblioteka na bieşąco udostępnia informację
o zakupionych podręcznikach, ksiąşkach przez
wywieszenie stosownej informacji w gablocie
bibliotecznej,
6) na wniosek nauczyciela biblioteka przekazuje
ksiąşki do pracowni przedmiotowych oraz wypoşycza materiały biblioteczne na zajęcia edukacyjne,
7) biblioteka umoşliwia uczniom i nauczycielom
bezpłatny dostęp do informacji elektronicznej,
8) biblioteka prowadzi doradztwo w zakresie edukacji czytelniczej.

7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi, uczelnianymi, pedagogicznymi na
podstawie zawartych porozumień o wzajemnym
świadczeniu usług w zakresie:
1) udostępniania zbiorów bibliotecznych pracownikom i uczniom,
2) udostępniania informacji bibliotecznej,
3) wypoşyczeń okresowych ksiąşek i publikacji.
8. Szczegółowy regulamin pracy biblioteki szkolnej,
w tym godzinny czas otwarcia biblioteki zatwierdza
Dyrektor Szkoły, przy czym na wniosek Samorządu
Uczniowskiego godziny otwarcia mogą zostać
zmienione.
Rozdział 8
Organizacja kształcenia zawodowego
§ 38.
1. Technikum
w ramach:

organizuje

kształcenie

zawodowe

1) przedmiotów
zawodowych
w pracowniach
szkolnych oraz, w przypadku niewystarczającej
bazy dydaktycznej, w innej jednostce szkolącej
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Technikum i jednostką przyjmującą uczniów,
2) praktyk zawodowych,
3) wycieczek naukowych.
DZIAŁ VI
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 39.
1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania przyjęte
zostały na podstawie rozporządzeń MEN w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych.
2. Kaşdy wychowawca klasy, z początkiem roku
szkolnego, jest obowiązany poinformować rodziców i uczniów o zasadach wewnątrzszkolnego
oceniania.
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§ 40.
1. Przyjmuje się podział roku szkolnego na dwa okresy.
1) Okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku
szkolnego i kończy się w styczniu w terminie
ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
2) Drugi okres trwa od pierwszego dnia nauki po
zakończeniu pierwszego okresu i kończy się
w ostatnim dniu roku szkolnego.
2. Ocenianie w okresie pierwszym zakończone jest
klasyfikacją śródroczną, a w okresie drugim – klasyfikacją roczną.
§ 41. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok nauki, zdaje egzami-ny
klasyfikacyjne na zasadach określonych ponişej.
§ 42. Nauczyciele wskazani do przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego mogą
być zwolnieni z udziału w pracach komisji na własną
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły
powołuje do składu przeprowadzenia ww. egzaminów innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne z tym, şe powołanie nauczyciela
zatrudnionego
w innej
szkole
następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
§ 43.
1. Kaşdy nauczyciel jest obowiązany gromadzić systematycznie informacje o postępach uczniów,
w formie:
1) kontrolnych prac pisemnych z większych partii
materiału (zadań klasowych) oraz dyktand,
sprawdzianów i testów,
2) odpowiedzi ustnych ucznia,
3) samodzielnych prac pisemnych, w tym prac
domowych,
4) obserwacji ucznia w czasie zajęć.
2. Informacje o których mowa w ust. 1. słuşą wyłącznie do poprawy jakości prowadzenia procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz podejmowania działań profilaktycznych w stosunku do ucznia
mającego problemy bądŝ trudności z nauką.
Rozdział 2
Cele stosowania wewnątrzszkolnego oceniania
§ 44.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu
przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów

Poz. 4299
danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współşycia społecznego i norm etycznych.

4. Kaşdy nauczyciel jest obowiązany do systematycznego oceniania róşnych form aktywności ucznia
i ich dokumentowania poprzez zapisy w dzienniku,
a ponadto do gromadzenia:
1) kontrolnych prac pisemnych z większych partii
materiału (zadań klasowych) oraz dyktand,
sprawdzianów i testów,
2) prac pisemnych z mniejszej - obejmującej nie
więcej niş 3 jednostki lekcyjne partii materiału
(kartkówek),
3) samodzielnych prac pisemnych, w tym prac
domowych.
5. Informacje o których mowa w ust. 2-4 słuşą do
poprawy jakości prowadzenia procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz podejmowania działań profilaktycznych w stosunku do ucznia mającego problemy bądŝ trudności z nauką.
§ 45.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych i zachowania ucznia,
2)obserwowanie rozwoju ucznia i dostarczanie informacji zwrotnej podmiotom uczestniczącym
w ocenianiu,
3)wspieranie rozwoju, wzmacnianie i rozbudzanie
motywacji do postępów w nauce i zachowaniu,
4)uczenie systematyczności i umiejętności uczenia
się,
5)kształtowanie obrazu samego siebie i wdraşanie
do samooceny,
6)sprawdzanie zdobytych wiadomości i umiejętności,
7)rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji ucznia,
8)dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom
informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych,
postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu
oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
9)gromadzenie informacji do oceny końcowej,
10) wspieranie ucznia poprzez minimalizowanie
stresu, niwelowanie lęku i agresywnych zachowań,
11) wspomaganie rozwoju osobowego ucznia,
12) umoşliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
i rodziców,
2) ustalanie kryteriów ocen zachowania,
3) ocenianie bieşące oraz ustalanie śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych
zajęć
edukacyjnych
i zachowania oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych,
w tym realizowanych w formie ścieşek edukacyjnych,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyşszych
niş przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-
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wych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
§ 46.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne zapewnia:
1) uczniom:
a) jasne i jawne kryteria oceny,
b) podobne zasady oceniania ze wszystkich
przedmiotów,
c) rzetelną informację o postępach lub brakach
w opanowaniu wiadomości i umiejętności,
d) obiektywizm,
e) wspieranie kreatywności i oryginalności w
procesie uczenia się,
f) indywidualizację.
2) rodzicom:
a) prostotę i jasność systemu,
b) jawność kryteriów oceniania,
c) moşliwość częstej informacji zwrotnej o postępach i zachowaniu ucznia,
d) obiektywną ocenę postępów edukacyjnych
i zachowania ucznia.
3) nauczycielom:
a) róşnorodność ŝródeł informacji o uczniu,
b) przejrzystość metod, form i technik oceniania,
c) łatwość
prognozowania
o moşliwościach
i kompetencjach ucznia,
d) znormalizowanie stosowanych metod, form
i technik oceniania.
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1) bieşące - określające ogólny poziom wiadomości
lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części
programu nauczania,
2) śródroczne i roczne określające ogólny poziom
wiadomości lub umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres lub
rok szkolny i nie powinny być ustalane jako
średnia arytmetyczna ocen bieşących.

2. Oceny bieşące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne według następującej skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

stopień celujący – 6,
stopień bardzo dobry – 5,
stopień dobry – 4,
stopień dostateczny – 3,
stopień dopuszczający – 2,
stopień niedostateczny – 1.

3. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen w pełnym brzmieniu, natomiast śródroczne wyłącznie w dzienniku
lekcyjnym.
4. Ocena klasyfikacyjna ustalona jest na podstawie
ocen bieşących, przy czym w zapisie ocen bieşących dopuszcza się skróty ocen: cel(6), bdb(5),
db(4), dst(3), dop(2), ndst(1).
5. Dopuszcza się cyfrowy wpis oceny do dziennika.
6. W ocenianiu bieşącym dopuszcza się stosowanie
znaków „ + ” i „ - ”, z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie nakłada na nauczycieli
obowiązki określone niniejszym Statutem.

7. Podstawowym zapisem oceny bieşącej jest zapis
literowy (skrótowy). Przy wpisywaniu oceny do
dziennika obowiązuje wpis daty wystawienia oceny.

Rozdział 3
Ocenianie, klasyfikacja i egzaminy

8. Zapis w dzienniku powinien wskazywać za jakie
wiadomości i umiejętności uczeń otrzymał ocenę
bieşącą.

§ 47.
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, przy czym
nauczyciele wychowania fizycznego uwzględniają
przy formułowaniu oceny wysiłek, wkład pracy
i zaangaşowanie ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemoşliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikającym z programu nauczania.
3. Wychowawca klasy, po uzyskaniu opinii, o której
mowa w ust. 2, informuje o tym fakcie wszystkich
nauczycieli uczących danego ucznia.
§ 48.
1. Oceny wyraşone w stopniach dzielą się na:

9. Oceny roczne przedmiotowe odnotowywane są
w arkuszach ocen przez nauczycieli danych zajęć
edukacyjnych.
10. Oceny otrzymywane przez uczniów są udokumentowane w gromadzonej przez nauczyciela dokumentacji ucznia: testach, sprawdzianach, kartkówkach, pracach kontrolnych lub zeszytach.
11. Wybitne osiągnięcia uczniów np. znaczące miejsca w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp. naleşy odnotować w arkuszach ocen.
§ 49.
1. O terminie przeprowadzenia kontrolnej pracy pisemnej uczeń powinien być powiadomiony
z tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym ilość
zadań klasowych przeprowadzonych w danym oddziale nie powinna przekraczać dwóch tygodniowo
i jednego dziennie.
2. O terminie przeprowadzania kartkówek nauczyciel
nie ma obowiązku wcześniejszego informowania
uczniów.
3. W przypadku nieobecności na pisemnym sprawdzianie wiadomości i umiejętności, uczeń jest
obowiązany uzupełnić zaległości w formie podanej
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przez nauczyciela i w określonym czasie, przy
czym:

rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
3) Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają poza podstawę, programową w danej klasie oraz potrafi
samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
4) Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który
opanował wiadomości i posiada umiejętności
określone w podstawie programowej, posługuje
się nimi w sytuacjach typowych oraz rozwiązuje
zadanie o średnim stopniu trudności.
5) Ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który
ma braki w opanowaniu podstawy programowej w danej klasie, ale braki te nie przekreślają
moşliwości uzyskania przez niego podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki.
Rozwiązuje
zadania
teoretyczne
i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, przy niewielkiej pomocy nauczyciela.
6) Ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który
nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danej
klasy, a braki te uniemoşliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. Nie jest
w stanie rozwiązać zadań o elementarnym
stopniu trudności. Ponişsza tabela przedstawia
kryteria dla poszczególnych ocen w oparciu
o osiągnięcia uczniów.

1) przy usprawiedliwionej nieobecności trwającej
dłuşej niş 3 dni - w terminie do 2 tygodni,
2) przy usprawiedliwionej nieobecności trwającej
do 3 dni - na najblişszej lekcji.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń
otrzymuje do wglądu w ciągu 14 dni (z wyjątkiem
prac z języka polskiego, których czas ocenienia nie
moşe przekroczyć 21 dni), licząc od dnia pisania
pracy.
5.

Z prac pisemnych uczeń otrzymuje
w oparciu o następującą skalę punktową:

Liczba punktów w %
ponişej 30%
30 - 49%
50 - 75%
76 - 90%
91 - 100%
Dodatkowo wymagania na ocenę
celującą ustala każdorazowo
nauczyciel przedmiotu

oceny

Ocena
niedostateczny
dpouszczjący
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Rozdział 4
Ogólne wymagania edukacyjne
§ 50.

Poziom:

1. Ustala się następujące wymagania edukacyjne na
poszczególne oceny:
1) Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo
rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się
zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych
z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takşe zadania wykraczające poza program nauczania danej
klasy. Osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym
lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądŝ laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał
po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną.
2) Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określony programem nauczania w danej klasie.
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
2. Szczegółowe kryteria określają nauczyciele zajęć edukacyjnych.
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Konieczny

Podstawowy

Rozszerzony

Dopełniający

Wykraczający

Opis osiągnięć
ucznia:
Nie posiada wiadomości
i umiejętności podstawowych - koniecznych
Posiada wiadomości i umiejętności
podstawowe - konieczne
Rozumie wiadomości podstawowe
i posiada podstawowe umiejętności
Stosuje wiadomości
i umiejętności
w sytuacjach typowych
Stosuje wiadomości
i umiejętności
w sytuacjach problemowych (nietypowych)
Stosuje wiadomości
i umiejętności wykraczające poza
program w sposób
twórczy

Ocena:
niedostateczna

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

§ 51.
1.

O wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania
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oraz o sposobach ich sprawdzania, nauczyciele informują uczniów w terminie do 20. września. Powyşsze informacje powinny być zawarte w zeszycie
przedmiotowym ucznia.
2. Rodzice uczniów o wymaganiach, o których mowa
w ust. 1 zostają poinformowani:
1) za pośrednictwem ucznia (zapis w zeszycie),
2) w formie ustnego wyjaśnienia w trakcie spotkania
wywiadowczego
i indywidualnych
rozmów
z nauczycielami.
3. Fakt przekazania powyşszych informacji nauczyciel
i wychowawca dokumentuje odpowiednim zapisem
w dzienniku lekcyjnym.
4. Wymagania edukacyjne nauczyciele opracowują
w formie ustalonej przez Dyrektora Szkoły.
5. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, moşe zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do moşliwości psychofizycznych
ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.
§ 52.
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie w oparciu
o szkolny system oceniania.
3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego
rodzice otrzymują do wglądu na warunkach określonych niniejszym Statutem.
§ 53.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń moşe być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, przy czym decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć
podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza oraz na czas określony
w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego na okres czasu uniemoşliwiający dokonanie klasyfikacji śródrocznej lub rocznej w dzienniku
lekcyjnym i arkuszu ocen zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 54.
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w tym ścieşek edukacyjnych, przez nauczycieli prowadzących te zajęcia oraz zachowania w danym
okresie lub roku szkolnym, przy czym:
1) klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów powinna
zostać zakończona na 3 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
2) posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
odbywa się w ostatnim tygodniu za-jęć edukacyjnych pierwszego i drugiego okresu nauczania.
2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę
klasyfikacyjną roczną.
3. Nauczyciele na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informują uczniów
o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych. Powyşsze informacje wychowawca przekazuje rodzicom ucznia.
4. Co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują
uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.
5. Oceny klasyfikacyjne nauczyciele uczący danego
przedmiotu wpisują osobiście do dokumentacji przebiegu nauczania, natomiast ocenę zachowania wpisuje wychowawca klasy.
§ 56.
1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej
z zajęć edukacyjnych jest opanowanie przez ucznia
w stopniu dopuszczającym wiedzy i umiejętności
określonych w wymaganiach edukacyjnych dla danej
klasy.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyşszej, jeşeli ze
wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w planie
nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyşsze od stopnia niedostatecznego, z zastrzeşeniem
ust. 3.
3. Uwzględniając moşliwości edukacyjne ucznia Rada
Pedagogiczna moşe jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyşszej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, şe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyşszej.

1. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania się do
lekcji z kaşdych zajęć jeden raz w okresie bez podawania przyczyny, przy czym, zgłoszenie to nie pociąga za sobą wystawienia oceny niedostatecznej.

4. Uczeń, w przypadku otrzymania oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej niedostatecznej, obowiązany jest na zasadach i w terminie określonym przez nauczyciela
uzyskać ocenę wyşszą od stopnia niedostatecznego
z danych zajęć edukacyjnych.

2. W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności
w szkole przez okres dłuşszy niş 7 dni, uczeń moşe
być zwolniony z bieşących ustnych odpowiedzi
i uzyskać czas na uzupełnienia zaległości na zasadach
uzgodnionych z nauczycielem.

5. Niespełnienie przez ucznia wymogu określonego
w ust. 3 moşe stanowić podstawę do wystawienia
przez nauczyciela niedostatecznej oceny rocznej
z tych zajęć edukacyjnych.

3. Fakt „nieprzygotowania się” uczeń zgłasza nauczycielowi osobiście na początku lekcji.
§ 55.
1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w planie nauczania,

6. Świadectwo promocyjne z wyróşnieniem otrzymuje
uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Przy wypełnianiu świadectw wychowawca w rubryce szczególne osiągnięcia uwzględnia wysokie miejsca
w konkursach co najmniej na poziomie powiatowym.
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7. Uczeń kończy szkołę z wyróşnieniem, jeşeli w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej
szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy.

8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyşszej występuje z prośbą na piśmie do Dyrektora Szkoły o umoşliwienie powtarzania klasy,
w terminie do 31 sierpnia.
9. Uczeń zdający egzamin poprawkowy składa na piśmie
podanie do Dyrektora Szkoły o dopuszczenie do egzaminu z maksymalnie dwóch przedmiotów, przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
§ 57.
1. Uczeń moşe nie być klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeşeli brak jest
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania. Fakt nieklasyfikowania ucznia zaznacza się poprzez wpisanie „nieklasyfikowany”
zamiast
oceny
klasyfikacyjnej
w dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności moşe zdawać egzamin klasyfikacyjny
roczny.
3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada
Pedagogiczna moşe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny roczny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieş uczeń, który:
1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu
egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej, z zastrzeşeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii
informacyjnej i wychowania fizycz-nego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego Dyrektor
Szkoły,
po
konsultacji
z wychowawcą
i nauczycielami
uczącymi
oraz
w uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami, ustala terminy ww. egzaminów klasyfikacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa
w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela
tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana
przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie
przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub
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12.

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami,
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń moşe
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni
– w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa
w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane
oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej
i ustnej. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminujący.
16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie póŝniej niş
do końca roku szkolnego.
§ 58.
1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna moşe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego.
2. Egzamin poprawkowy moşe zdawać uczeń, który
w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć i złoşył pisemny wniosek
o umoşliwienie zdawania egzaminu. Wniosek powinien być złoşony nie póŝniej niş w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna moşe wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w wyjątkowych przypadkach:
1) dłuşszej choroby ucznia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
2) trudnej sytuacji şyciowej lub szczególnego przypadku losowego na podstawie uzasadnionego
wniosku ucznia i potwierdzenia tego uzasadnienia
przez wychowawcę.
4. Uczeń moşe zdawać egzamin poprawkowy takşe po
klasie programowo najwyşszej.
5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej
oraz ustnej. Egzamin z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, informatyki lub innych zajęć,
których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń, powinien mieć formę zadań praktycznych.
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6. Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor
Szkoły, przy czym egzamin powinien być przeprowadzony nie póŝniej niş w ostatnim tygodniu ferii letnich.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
8. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 7 ust. 2 moşe
być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym, şe powołanie nauczyciela za-trudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu
oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i informację na temat
ustnych odpowiedzi ucznia.
10. Jako datę wystawienia świadectwa uczniowi, który
zdał egzamin poprawkowy, przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyşszej
z zastrzeşeniem § 46 ust 3, a w klasie programowo
najwyşszej nie kończy szkoły.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych, ale uznanych
przez Dyrektora Szkoły jako istotne, nie przystąpił do
egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,
moşe przystąpić do niego w dodatkowym ustalonym terminie, nie póŝniej jednak niş do 30. września
następnego roku szkolnego.
13. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe organizowane są wg reguł ustalonych rozporządzeniem MEN
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów
w szkołach publicznych.
Rozdział 5
Zmiana kierunku kształcenia
§ 59.
1. Uczeń, który zadeklarował zmianę klasy lub zawodu
w trakcie nauki lub z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego, jest obowiązany uzupełnić wszystkie róşnice
programowe w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
klas lub zawodów poprzez zdanie egzaminów klasyfikacyjnych.
2. Wniosek o zmianę klasy lub zawodu o którym mowa
w ust. 1, uczeń moşe złoşyć do Dyrektora Szkoły naj-
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póŝniej do końca pierwszego okresu klasy programowo najwyşszej.
3. Dyrektor Szkoły wyraşa zgodę na zmianę klasy lub
zawodu przez ucznia, na jego pisemny wniosek i po
przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami.
4.

Dyrektor Szkoły po konsultacji z wychowawcą
i nauczycielami
uczącymi
oraz
w uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami ustala terminy egzaminów klasyfikacyjnych.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na zasadach określonych w § 56.
6. Uczeń, który nie zdał egzaminów klasyfikacyjnych,
o których mowa w ust. 1. nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyşszej nowej specjalności.
Rozdział 6
Ocenianie zachowania

§ 60. Ocena zachowania powinna uwzględniać
w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku
szkolnym oraz przestrzeganie zasad współşycia społecznego i norm etycznych.
§ 61.
1. Wychowawca klasy, w terminie do 20 września, informuje uczniów oraz ich rodziców:
1) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania,
2) o warunkach i trybie uzyskania wyşszej niş przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3) o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 62.
1. Przyjmuje się następującą skalę ocen zachowania
śródroczną i roczną:
1) wzorowe (wz),
2) bardzo dobre (bdb),
3) dobre (db),
4) poprawne (pop),
5) nieodpowiednie (ndp),
6) naganne (ng).
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania
ucznia uwzględnia się skuteczną współpracę
ucznia z nauczycielami, wychowawcą i pedagogiem szkolnym w zakresie oddziaływań wychowawczych.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleşy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§ 63.
1. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
1) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
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2) cechuje się zadowalającą kulturą osobistą,
3) jest koleşeński,
4) angaşuje się w pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
5) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
6) pracuje na miarę swoich moşliwości,
7) w zakresie frekwencji posiada najwyşej upomnienie
wychowawcy.
2. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń,
który spełnia kryteria na ocenę dobrą, ponadto:
1) wykazuje się systematycznością w nauce,
2) chętnie bierze udział w pracy na rzecz klasy, szkoły
i środowiska,
3) wyróşnia się kulturą osobistą i postawą etyczną,
4) w zakresie frekwencji nie posiada kar statutowych.
3. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który
spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, ponadto:
1) bierze udział w pozaszkolnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych lub tematycznych oraz
zawodach sportowych,
2) sumienne przestrzega przepisów i ustaleń zawartych w regulaminach szkolnych,
3) cechuję się wysoką kulturą osobistą i postawą
etyczną,
4) bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
imprez kulturalnych organizowanych w szkole
i poza nią,
5) wykazuje inicjatywę w pracy organów Samorządu
Szkolnego,
6) angaşuje się w pracę na rzecz środowiska lokalnego,
7) pomaga w nauce uczniom słabszym,
8) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych.
4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:
1) okazuje lekcewaşący stosunek do obowiązków
szkolnych,
2) jego postawa etyczna i kultura osobista nie budzą
większych zastrzeşeń,
3) pracuje w szkole ponişej swoich moşliwości,
4) nie ulega nałogom,
5) w zakresie frekwencji posiada najwyşej naganę
wychowawcy.
5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń,
który:
1) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły,
2) jego kultura osobista i postawa etyczna budzą zastrzeşenia,
3) narusza normy şycia społecznego,
4) ulega nałogom i namawia do tego innych,
5) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym,
6) w zakresie frekwencji posiada najwyşej upomnienie
Dyrektora Szkoły.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) wywiera destrukcyjny wpływ na şycie szkoły i ze
względu na swe zachowanie stanowi zagroşenie dla
środowiska,
2) pali papierosy na terenie szkoły i/lub w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
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3) posiada i/lub spoşywa alkohol, posiada, przyjmuje
i/lub rozprowadza narkotyki na terenie szkoły i/lub
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
4) świadomie narusza postanowienia Statutu Szkoły,
5) prezentuje lekcewaşący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
6) wszedł w konflikt z prawem,
7) w zakresie frekwencji posiada naganę Dyrektora Szkoły,
8) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez
Szkołę środków zaradczych.
§ 64.
1. Nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie:
1) zaświadczenia lekarskiego, zwolnienia wydanego
przez lekarza,
2) pisemnego usprawiedliwienia rodziców,
3) ustnego usprawiedliwienia rodziców,
4) wiarygodnego usprawiedliwienia pełnoletniego
ucznia.
2. Wychowawca odmawia usprawiedliwienia nieobecności, gdy posiada potwierdzoną informację, şe
podana przyczyna nieobecności jest nieprawdziwa
lub niewystarczająca.
3. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie usprawiedliwić
nieobecność ucznia w terminie nie póŝniej niş 7. dni,
licząc od pierwszego dnia nieobecności ucznia
w szkole.
§ 65. Procedury ustalania oceny zachowania:
1. Zachowanie uczniów podlega ocenie bieşącej, śródrocznej i rocznej.
2. W bieşącym ocenianiu zachowania uczniów uwzględnia się:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności
szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie,
6) godne i kulturalne zachowanie się,
7) okazywanie szacunku innym.
3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie opinii nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia, bieşących ocen zachowania i innych
wpisów w dzienniku lekcyjnym dotyczących zachowania.
4. Nauczyciele na 2 tygodnie przed wystawieniem oceny
zachowania
przekazują
wychowawcy
uwagi
i spostrzeşenia o zachowaniu uczniów.
5. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy
powinien wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe i rodzinne, a ocenę naganną roczną umotywować w dzienniku lekcyjnym.
6. Wychowawca na tydzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje
uczniów o proponowanych dla nich ocenach zachowania.
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7. Oceny zachowania ustalone przez wychowawcę
zgodnie z niniejszym Statutem są ostateczne
z zastrzeşeniem ust. 8.

DZIAŁ VII
WYCHOWANIE, OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić na piśmie zastrzeşenia do Dyrektora Szkoły, jeşeli uznają, şe
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen. Zastrzeşenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7. dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.

Rozdział 1
System motywujący, nagrody

9. W przypadku stwierdzenia, şe roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Technikum albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog (jeşeli jest zatrudniony w szkole),
5) psycholog (jeşeli jest zatrudniony w szkole),
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania nie moşe być nişsza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
§ 66.
1. Ocena zachowania nie moşe mieć wpływu na oceny
z zajęć edukacyjnych i promocję ucznia do klasy programowo wyşszej lub ukończenie szkoły, z zastrzeşeniem ust. 2 i 3.
2. Uczeń, który otrzymał po raz pierwszy ocenę naganną
klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyşszej lub kończy szkołę.
3. Uczeń, któremu w naszej szkole po raz drugi z rzędu
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania moşe być nie promowany do klasy programowo wyşszej lub nie ukończyć szkoły uchwałą
Rady Pedagogicznej.
4. Uczeń, któremu w naszej szkole po raz trzeci z rzędu
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyşszej, a uczeń klasy programowo najwyşszej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 67.
1. W celu podniesienia poziomu osiągnięć edukacyjnych, wprowadza się system motywujący, który
obejmuje:
1) konkursy i olimpiady przedmiotowe,
2) konkursy artystyczne,
3) konkursy sportowe,
4) inne imprezy i uroczystości związane z działalnością na rzecz środowiska.
2. Uczeń moşe być wyróşniony za bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, aktywność społeczną, 100% frekwencję oraz inne szczególne osiągnięcia:
1) pochwałą wychowawcy na forum klasy,
2) pochwałą Dyrektora na forum Szkoły,
3) pochwałą wychowawcy lub Dyrektora Szkoły
przed rodzicami uczniów klasy lub Szkoły,
4) nagrodami rzeczowymi,
5) listem gratulacyjnym Dyrektora Szkoły do rodziców.
§ 68. Uczeń, który uzyskał średnią ocen rocznych co
najmniej 5,5 i posiada 100% frekwencję uczęszczania na
zajęcia, na wniosek Dyrektora Szkoły skierowany do
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
otrzymuje list gratulacyjny od Starosty Tarnowskiego.
§ 69.
1. Eksponowanie osiągnięć uczniów następuje poprzez:
1) wyróşnienie przez Dyrektora Szkoły na forum społeczności szkolnej,
2) listy pochwalne do rodziców,
3) informacje w gablotach szkolnych,
4) informacje na stronie internetowej szkoły,
5) informacje w lokalnych mediach.
Rozdział 2
ZałoŊenia programu wychowawczego i programu
profilaktyki
§ 70.
1. Technikum realizuje w ramach programów wychowawczego i profilaktycznego:
1) programy prozdrowotne,
2) zajęcia z doradcami zawodowymi,
3) zajęcia z pracownikami poradni psychologicznopedagogicznych,
4) zajęcia z pracownikami poradni specjalistycznych,
5) spotkania ze specjalistami.
2. Na pisemny wniosek rodziców uczeń moşe nie
uczestniczyć w zajęciach wymienionych w ust.1.
§ 71. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą
Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego uchwala corocznie szkolny Program wychowawczy, w którym podstawowymi zadaniami są w szczególności:
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1. Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych
i obywatelskich, poprzez:
1) organizowanie uroczystości i apeli szkolnych związanych z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi oraz świętami i rocznicami państwowymi,
2) udział w środowiskowych uroczystościach z okazji
świąt państwowych,
3) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.
2. Wdraşanie młodzieşy do poszanowania prawa i norm
ogólnospołecznych, a w szczególności do:
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1) wspieranie
uczniów
metodami
aktywnymi,
w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
2) kształtowanie kreatywności w poszukiwaniu pracy,
3) kształtowanie szacunku dla pracy ludzkiej.
§ 72.
1. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego uchwala corocznie szkolny Program profilaktyczny. Celem działań profilaktycznych jest:

1) przestrzegania obowiązków i korzystania z praw
wynikających z uregulowań prawnych na poziomie
Szkoły i środowiska,
2) popularyzację praw i obowiązków obywatelskich.

1) ochrona przed uşywaniem narkotyków i innych
środków psychoaktywnych,
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i stosowaniu innych uşywek niszczących zdrowie,
3) ochrona wartości rodzinnych i norm ogólnospołecznych oraz przeciwstawianie się działalności
sekt i grup propagujących przemoc,
4) kształcenie tolerancji i poszanowania godności innych ludzi,
5) przeciwdziałanie agresji,
6) podnoszenie poziomu odpowiedzialności uczniów
za podejmowane decyzje i działania w szkole
i środowisku.

3. Przygotowywanie młodzieşy do działalności samorządowej, poprzez:
1) działanie Samorządu Uczniowskiego oraz współpracę z innymi organizacjami samorządowymi,
2) rozwijanie samorządności szkolnej,
3) współuczestniczenie w lokalnych strukturach samorządowych,
4) rozwijanie wiedzy o samorządności poprzez:
a) udział w konkursach dotyczących samorządności,
b) udział w sesjach rady powiatu lub gminy.

Rozdział 3
Monitorowanie wewnątrzszkolnych programów
działania

4. Wspieranie młodzieşowego współzawodnictwa sportowego i ruchu turystyczno-krajoznawczego, poprzez:

§ 73.

1) udział i organizowanie turniejów i zawodów sportowych,
2) propagowanie aktywnych form wypoczynku,
3) inspirowanie ruchu turystyczno-krajoznawczego.

1. Dyrektor Szkoły na posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawia raport z nadzoru pedagogicznego na
podstawie prowadzonego monitoringu.

5. Kultywowanie wśród uczniów znajomości kultury
i tradycji regionalnej, poprzez:

2. Roczny plan nadzoru pedagogicznego określa monitorowanie, w szczególności:

1) organizowanie wycieczek do miejsc związanych
z dziedzictwem kulturowym powiatu i regionu,
2) wzbogacanie wiedzy o historii i tradycjach ziemi
tarnowskiej,
3) przygotowywanie monografii obiektów, wybranych miejsc, miejscowości,
4) organizowanie szkolnej edycji konkursu nt. historii
i tradycji miejscowości, ziemi tarnowskiej, regionu.

1) stosowania wewnątrzszkolnego oceniania,
2) skuteczności podejmowanych działań wychowawczych,
3) zagroşeń szkolnych i środowiskowych,
4) działań profilaktycznych prowadzonych przez Szkołę,
5) efektywności współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi,
6) innych programów wdraşanych przez Szkołę.

6. Wdraşanie młodzieşy do uczestnictwa w kulturze,
poprzez:
1) kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
2) podnoszenie poziomu kultury języka, dbałość
o czystość i piękno mowy polskiej,
3) poznawanie dorobku kulturowego regionu poprzez:
a) wycieczki do muzeów, galerii, obiektów historycznych i religijnych,
b) udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach,
c) organizowanie spotkań z twórcami kultury.
7. Upowszechnianie wiedzy i zachowań ekologicznych
oraz wspomaganie kształtowania właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska.
8. Przygotowanie do pracy i obowiązków zawodowych,
poprzez:

§ 74.
1.

Praktyczne stosowanie działań wychowawczych
i profilaktycznych monitoruje się w ciągu całego roku
szkolnego poprzez ankietowanie, wywiady, rozmowy,
itp.

2. Wszystkie statutowe organy Szkoły mają prawo do
wyraşania opinii i wniosków w sprawie prowadzonych działań.
3. W prowadzeniu monitoringu wewnątrzszkolnego
uczestniczą wszyscy nauczyciele.
§ 75.
1. Dyrektor Szkoły w miarę potrzeb powołuje zespół do
opracowania materiałów diagnostycznych i przygotowania propozycji zmian lub korekty, dotyczących
w szczególności:
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1) szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego,
2) programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,
3) innych programów realizowanych przez Szkołę.

2) rozpoznawanie potencjalnych moşliwości, indywidualnych potrzeb ucznia oraz umoşliwianie ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie
przyczyn
trudności
w nauce
i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowanie róşnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) podejmowanie
działań
profilaktycznowychowawczych,
7) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców
i nauczycieli,
8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych oraz podejmowanie
działań
mediacyjnych
i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.

2. Rada Pedagogiczna w oparciu o przedstawione wnioski i propozycje wprowadza zmiany w realizowanych
planach i programach wewnątrzszkolnych.
Rozdział 4
Zajĉcia dodatkowe oraz formy opieki i pomocy uczniom
§ 76.
1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne - w zakresie języka
obcego lub zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego
zestawu programów nauczania - moşna organizować
z godzin do dyspozycji dyrektora.
2. W Szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe
zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez
Dyrektora Technikum, stosownie do posiadanych
środków finansowych.
§ 77.
1. Szkoła w ramach posiadanych środków finansowych
moşe przyznać uczniowi, który znalazł się w trudnej
sytuacji, następujące świadczenia pienięşne lub materialne:
1) zasiłek szkolny, który moşe być przyznany uczniowi
jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego,
2) stypendium szkolne,
3) refundowanie opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.
2. Dyrektor Technikum powołuje Komisję Stypendialną
i ustala
szczegółowy
regulamin
przyznawania
i ustalania wysokości świadczeń, o których mowa
powyşej.
3. Dyrektor Technikum, w przypadku ucznia w trudnej
sytuacji materialnej, na wniosek wychowawcy klasy
moşe wystąpić do innych urzędów lub instytucji
o wsparcie materialne dla ucznia lub jego rodziny.
§ 78.
1. Technikum kształtuje środowisko wychowawcze
i wspomaga wychowawczą rolę rodziny, a takşe
umoşliwia korzystanie z pomocy psychologiczno pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
poprzez:
1) współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki,
2) prowadzenie pedagogizacji rodziców,
3) uczestniczenie w środowiskowych programach
edukacyjno - wychowawczych,
4) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Do podstawowych zadań pomocy psychologiczno pedagogicznej naleşy:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,
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3. Wyszczególnione powyşej zadania Technikum realizuje we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Tarnowie oraz z rodzicami
i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieşy.
4.

Technikum prowadzi edukację prozdrowotną
i promocję zdrowego stylu şycia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 79. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów
mają obowiązek na pierwszych zajęciach edukacyjnych
i na godzinie wychowawczej zapoznać uczniów
z ogólnymi przepisami BHP, dotyczącymi bezpiecznego
przebywania na terenie obiektu szkolnego oraz regulaminami obowiązującymi na tych zajęciach.
§ 80.
1. Technikum sprawuje indywidualną opiekę nad
uczniami, poprzez:
1) rozpoznawanie przez wychowawcę warunków bytowych ucznia,
2) przydzielanie, w miarę moşliwości finansowych,
zapomóg ze środków Rady Rodziców na zasadach
określonych w jej regulaminie,
3) przeprowadzanie badań i wywiadów przez pielęgniarkę środowiskową oraz, w razie potrzeby, kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych,
4) wspomaganie adaptacji uczniów klas pierwszych
do warunków pracy w nowym środowisku szkolnym,
5) indywidualną opiekę pedagogiczną i, w razie potrzeby, pielęgniarską nad uczniami z zaburzeniami
rozwojowymi oraz z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku.
§ 81.
1. Podstawowymi formami współdziałania Technikum
z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki są:
1) zebrania klasowe rodziców z wychowawcą organizowane nie rzadziej niş raz na kwartał,
2) indywidualne rozmowy z wychowawcą lub pedagogiem na prośbę rodzica lub innego nauczyciela,
3) rozmowy telefoniczne odnotowywane w dzienniku
lekcyjnym,
4) korespondencja pisemna, w tym adnotacje w zeszycie przedmiotowym ucznia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28601 –

Poz. 4299

1) wicedyrektora,
2) kierownika kształcenia praktycznego.

Rozdział 5
Bezpieczeństwo uczniów

2. Powierzenie stanowisk kierowniczych i odwołanie
z nich następuje w drodze odrębnych przepisów.

§ 82.
1. Technikum zapewnia opiekę nad uczniami na podstawie ustaw i rozporządzeń w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach
i placówkach publicznych, a w szczególności:
1) w czasie zajęć edukacyjnych, w czasie pobytu
uczniów w Szkole, jak równieş podczas róşnych
form zajęć organizowanych przez Szkołę na terenie
szkoły i poza jej terenem, opiekę sprawuje nauczyciel bądŝ osoba prowadząca zajęcia, przy czym:
a) przed kaşdym wyjściem na zajęcia poza budynek
Technikum nauczyciel jest obowiązany przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa,
b) nauczyciel, przed wyjściem z młodzieşą poza budynek Szkoły, dokonuje wpisu do „zeszytu wyjść
uczniów w grupach zorganizowanych”, wg wzoru obowiązującego w Szkole.
c) przed i po zajęciach oraz podczas przerw międzylekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele dyşurujący wg planu dyşurów ustalonego przez Dyrektora Szkoły.
2) Do zadań nauczycieli dyşurujących naleşy
w szczególności
nadzorowanie
porządku
i bezpieczeństwa w szkole, przeciwdziałanie agresji
przeciwdziałanie aktom wandalizmu, dewastacji,
zaśmiecania pomieszczeń szkolnych.
3) Podczas zabaw klasowych lub szkolnych organizowanych na terenie szkoły opiekę sprawują wychowawcy klas oraz rodzice i nauczyciele poproszeni
do współpracy.
4) Podczas wycieczek szkolnych realizowanych
w ramach róşnorodnych form krajoznawstwa
i turystyki, opiekę sprawują nauczyciele i inne osoby pełnoletnie wskazane w karcie wycieczki zatwierdzonej przez Dyrektora Technikum.

3. Tworzenie stanowisk kierowniczych wymaga uzgodnienia z organem prowadzącym.
Rozdział 2
Zadania kadry kierowniczej
§ 85.
1. Dyrektor Technikum, wykonuje następujące zadania
szczegółowe:
1) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
2) powiadamia wójta gminy (burmistrza, prezydenta
miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o:
a) przyjęciu go do szkoły, w terminie 14 dni od
dnia przyjęcia absolwenta,
b) informuje o zmianach w spełnianiu obowiązku
nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian,
c) powiadamia o nie spełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3) informuje nauczycieli o zmianach w przepisach
prawa oświatowego,
4) przygotowuje corocznie do 30 kwietnia szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki
na nowy rok szkolny,
5) dokonuje analizy potrzeb w zakresie kwalifikacji
nauczycieli, w perspektywie rozwoju Szkoły,
6) hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez
nauczycieli,
7) prowadzi dokumentację hospitacji,
8) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji
przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie
druków szkolnych,
9) organizuje dokształcanie nauczycieli,
10) koordynuje pracę zespołów przedmiotowych,
11) współpracuje z organizacjami młodzieşowymi
działającymi na terenie szkoły,
12) ustala harmonogram dyşurów nauczycieli,
13) organizuje zastępstwa doraŝne za nauczycieli
nieobecnych,
14) współpracuje i nadzoruje pracę pedagoga szkolnego.

2. Uczeń, który świadomie lub celowo łamie określone
powyşej zasady stwarzając zagroşenie dla siebie
i innych uczniów lub prowadzących zajęcia moşe
zostać pozbawiony prawa do udziału w formach zajęć poza obiektem szkolnym lub na wniosek nauczycieli mogą być zastosowane inne środki dyscyplinujące, włącznie ze skreśleniem z listy uczniów Technikum.
DZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY TECHNIKUM
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 83.
1. W Technikum zatrudnia się nauczycieli, pracowników
administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie
z arkuszem organizacyjnym.
2. Zasady zatrudnienia poszczególnych grup zawodowych określają odrębne przepisy.
§ 84.
1. W Technikum mogą być tworzone stanowiska kierownicze:

2. Dyrektor Technikum określa zakres kompetencji wicedyrektorowi.
3.

Kierownik kształcenia praktycznego organizuje
i nadzoruje kształcenie zawodowe realizowane poza
Szkołą, a w szczególności:
1) opracowuje szczegółowy plan kształcenia zawodowego w ramach praktyk zawodowych zgodnie
z ramowym planem nauczania danej specjalności,
2) przygotowuje umowy z przedsiębiorstwami na realizację praktyk zawodowych dla uczniów technikum,
3) zaopatruje uczniów w dzienniki praktyk,
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4) systematycznie monitoruje i kontroluje przebieg
praktyk,
5) organizuje uzgodnioną z Dyrektorem Szkoły formę
zaliczenia praktyki.
§ 86.
1. Do zadań księgowości naleşy:
1) prowadzenie rachunkowości Szkoły zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3) analiza wykorzystania środków budşetowych lub
środków pozabudşetowych i innych będących
w dyspozycji Szkoły,
4) organizowanie i nadzorowanie gospodarki kasowej,
obiegu dokumentów, prowadzenie kontroli,
5) dokonywanie kontroli wewnętrznej - w zakresie
powierzonych obowiązków,
6) kierowanie pracą dotyczącą spraw finansowo księgowych i odpowiedzialności materialnej pracowników Szkoły,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów
(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji.
8) sporządzanie sprawozdań finansowych,
9) dokonywanie kontrasygnaty czynności mogących
spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
10) wykonywanie
innych
zadań
wynikających
z przydzielonego zakresu obowiązków.
2. Uprawnienia głównego księgowego:
1) w razie stwierdzenia zastrzeşeń co do dokumentu
w zakresie jego rzetelności, legalności operacji gospodarczej lub zobowiązania nie mającego pokrycia
w budşecie gł. księgowy moşe odmówić podpisania takiego dokumentu,
2) wnioskowanie określonego trybu, według którego
mają być wykonane przez inne słuşby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki
finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej
kosztów i sprawozdawczości finansowej,
3) şądanie od innych słuşb udzielenia w formie ustnej
lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień,
jak równieş udostępnienia do wglądu dokumentów
i wyliczeń będących ŝródłem tych informacji
i wyjaśnień,
4) şądanie od innych słuşb usunięcia w wyznaczonym
terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:
przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów, systemu kontroli wewnętrznej, systemu
wewnętrznej informacji ekonomicznej,
5) występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień,
które nie leşą w zakresie działania głównego księgowego.
3. Odpowiedzialność głównego księgowego:
1) słuşbowo i prawnie odpowiada za zorganizowanie
systemu obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej zabezpieczającego w sposób naleşyty ochronę
mienia,
2) za pełne, terminowe i prawidłowe wykonanie ustalonych zadań,
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3) za prawidłowość i celowość podejmowanych decyzji
i podpisywanych dokumentów,
4) za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie spraw finansowo księgowych,
5) za racjonalne gospodarowanie środkami budşetowymi,
6) za przestrzeganie zasad określonych w Statucie Szkoły
i Regulaminie pracy,
7) za skutki prawne i administracyjne podejmowanych
decyzji oraz wykonywanych obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności,
8) słuşbowo i prawnie odpowiada za przestrzeganie
tajemnicy słuşbowej i państwowej, za przestrzeganie
przepisów bhp i ppoş.,
9) za przestrzeganie dyscypliny pracy oraz powierzone
mienie stanowiące własność.
Rozdział 3
Zadania nauczycieli
§ 87.
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia; w szczególności zapewnia
bezpieczeństwo uczniom w szkole oraz podczas zajęć
organizowanych poza szkołą.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest:
1) realizować zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z uczniami w wymiarze określonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin,
2) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze
uwzględniające
potrzeby
i zainteresowania
uczniów,
3) realizować zajęcia dodatkowe wynikające z obowiązującego prawa oświatowego,
4) uczestniczyć w opracowaniu i realizować szkolny
zestaw programów nauczania, pro-gram wychowawczy i program profilaktyczny,
5) realizować
zajęcia
i czynności
związane
z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym, podejmowaniem
innowacyjnych działań w zakresie dydaktyki
i wychowania,
6) wypełniać obowiązki wynikające z wewnątrzszkolnego oceniania:
a) zapoznać uczniów z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i klasyfikacji,
b) podać w terminie do 20. września do wiadomości uczniów i ich rodziców wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów,
c) dostosować wymagania edukacyjne, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, do indywidualnych moşliwości psychofizycznych
i potrzeb edukacyjnych ucznia,
d) wspomagać wszechstronny rozwój ucznia,
z uwzględnieniem jego moşliwości i potrzeb,
e) stosować przyjętą skalę ocen,
f) stosować róşnorodne formy oceniania,
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g) dąşyć do uzyskania jak największej ilości ocen
z nauczanego przedmiotu celem wystawienia
obiektywnej oceny śródrocznej lub rocznej dla
kaşdego ucznia,
h) gromadzić informację o uczniach poprzez dokumentowanie ich osiągnięć,
i) przechowywać prace pisemne do momentu zatwierdzenia ostatecznych wyników klasyfikacji,
j) umoşliwiać uczniom samoocenę w oparciu
o ustalone kryteria oceny,
k) informować uczniów o osiągnięciach i brakach,
l) ujawniać oceny uczniom i ich rodzicom,
m) wydawać do wglądu, na terenie szkoły
w obecności nauczyciela, prace pisemne (w ciągu 14 dni, z wyjątkiem prac z języka polskiego,
których czas ocenienia nie moşe przekroczyć
21 dni, licząc od dnia pisania) oraz uzasadniać
ocenę na prośbę ucznia lub rodzica,
n) informować uczniów o warunkach i trybie uzyskania wyşszej niş przewidywana rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
o) informować uczniów o terminie przeprowadzenia kontrolnej pracy pisemnej (nie dotyczy kartkówki) z tygodniowym wyprzedzeniem, przy
czym liczba zadań klasowych przeprowadzonych w danym oddziale nie powinna przekraczać dwóch tygodniowo i jednego dziennie,
7) wykonywać inne czynności wynikające z niniejszego Statutu, takie jak:
a) przestrzegać porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji),
b) współpracować z rodzicami poprzez indywidualne kontakty w wyznaczonym dniu tygodnia
i według potrzeb,
c) udzielać pomocy rodzicom w przezwycięşaniu
trudności wychowawczych swoich dzieci,
d) uczestniczyć w pozalekcyjnej działalności Szkoły,
w tym sprawowanie opieki nad uczniowskimi
organizacjami szkolnymi,
e) wypełniać zadania podjęte przez Radę Pedagogiczną
oraz
zespoły
przedmiotowe
i wychowawcze w ramach kompetencji Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych
i wychowawczych,
f) sprawować nadzór nad bezpieczeństwem
uczniów, w tym poprzez pełnienie dyşurów
zgodnie z ustalonym planem dyşurów podczas
przerw lekcyjnych i przed zajęciami,
g) uczestniczyć w ruchu turystyczno - krajoznawczym,
h) egzekwować od uczniów na prowadzonych przez
siebie zajęciach statutowych wymagań adresowanych do uczniów,
i) uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej
egzaminu maturalnego.
§ 88.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca,
któremu powierza się wychowawstwo na cały okres
etapu edukacyjnego.
2. Nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo
klasy:
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1) sprawuje opiekę indywidualną nad kaşdym
z wychowanków,
2) podejmuje działania mające na celu integrację zespołu klasowego,
3) współorganizuje
pomoc
uczniom,
którym
z przyczyn losowych lub rozwojowych potrzebna
jest taka pomoc,
4) opracowuje plan wychowawczy klasy, który jest
spójny z programem wychowawczym Technikum,
5) organizuje i współorganizuje wycieczki i imprezy
klasowe,
6) współdziała z pedagogiem szkolnym w sprawach
wychowawczych,
7) współpracuje
z nauczycielami
prowadzącymi
w jego klasie zajęcia edukacyjne,
8) współpracuje z pielęgniarką środowiskową,
9) wspiera rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umoşliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne şycie i rozwój
osobowy,
10) na pierwszym zebraniu wywiadowczym w danym
roku szkolnym przekazuje rodzi-com m.in. informacje dotyczące: wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego i profilaktyki,
zestawu programów nauczania,
11) informuje rodziców o postępach ucznia w nauce,
frekwencji, zachowaniu, w szczególności o klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych w terminie
określonym w niniejszym Statucie.
12) zobowiązany jest zawiadomić rodziców o ciągłej
nieobecności ucznia trwającej 5 dni,
3. Uczniowie oddziału oraz ich rodzice mogą wnioskować przed rozpoczęciem roku szkolnego do Dyrektora Technikum o powierzenie funkcji wychowawcy
konkretnemu nauczycielowi.
4. Dyrektor Technikum moşe dokonać zmiany wychowawcy oddziału w przypadku nie wywiązywania się
nauczyciela z przyjętych obowiązków lub na umotywowany wniosek uczniów i ich rodziców, po wyjaśnieniu zarzutów.
Rozdział 4
Zadania pedagoga szkolnego
§ 89.
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom,
w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy
pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Organizowanie i prowadzenie róşnych form pomocy
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów
z udziałem rodziców i nauczycieli.
5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
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6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji şyciowej.
7. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych
przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli
w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
8. Współpraca z Dyrekcją Technikum, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi specjalistycznymi.

2) ustala plan pracy zespołu, który przedstawia Dyrektorowi Technikum do zatwierdzenia,
3) w uzgodnieniu z Dyrektorem Technikum zaprasza
osoby z zewnątrz do współpracy,
4) przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie
z działalności zespołu,
5) w sprawach związanych z realizacją zadań, za zgodą
Dyrektora Technikum, reprezentuje zespół nauczycieli
na zewnątrz.
Rozdział 6
Inni pracownicy szkoły

9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przydzielonego zakresu obowiązków.
Rozdział 5
Zespoły przedmiotowe
§ 90.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale
tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) opiniowanie programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do uşytku
w szkole,
2) systematyczne doskonalenie wewnątrzszkolnego
oceniania z ukierunkowaniem na motywowanie
uczniów,
3) doskonalenie narzędzi pomiarowych do badania
wyników nauczania,
4) opracowanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji
procesu dydaktyczno - wychowawczego,
5) prowadzenie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli odbywających staş na kolejne stopnie awansu
zawodowego,
6) współdziałanie w organizacji dydaktycznych stanowisk pracy,
7) opiniowanie autorskich, innowacyjnych bądŝ eksperymentalnych programów nauczania,
8) planowanie pracy w zakresie aktywizowania
uczniów,
9) opracowanie programu ścieşek edukacyjnych.
2. W Technikum utworzone zostają:
1) zespoły przedmiotowe:
a) humanistyczny,
b) matematyczno - przyrodniczy,
c) sportowo – obronny,
2) zespół wychowawców klasowych,
3) zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez
Dyrektora Technikum.
4. Zespoły określają cele i zadania oraz dokumentują
swoją działalność w formie ustalonej przez Dyrektora
Technikum.
5. Przewodniczący zespołu koordynuje działalność zespołu w celu realizacji zadań określonych w ust.1, a w
szczególności:
1) w porozumieniu z pozostałymi nauczycielami określa zadania zespołu,
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§ 91.
1. Podstawowym zadaniem pracownika administracyjno-biurowego jest obsługa sekretariatu Technikum
i prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej szkoły.
2. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku
samodzielnego referenta naleşy:
a)
b)
c)
d)

prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej szkoły,
prowadzenie sekretariatu uczniowskiego,
okresowa aktualizacja bazy danych SIO,
sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby
GUS, SP, KO,
e) obsługa szkolnej poczty elektronicznej,
f) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.
3. Zadaniem podstawowym pracowników gospodarczych jest utrzymanie w wyznaczonych pomieszczeniach właściwego stanu higienicznego-sanitarnego
poprzez codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, korytarzy, szatni i sanitariatów.
4. Dyrektor Technikum określa w zakresach czynności
szczegółowe zadania pracowników administracyjnych
i na stanowiskach robotniczych.
DZIAŁ XI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW TECHNIKUM
Rozdział 1
Prawa uczniów
§ 92.
1. Uczeń ma prawo do:
1) opieki wychowawczej, zapewniającej podczas pobytu w szkole oraz zajęć organizowanych przez
Szkołę bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądŝ psychicznej,
2) poszanowania własnej godności,
3) ubiegania się o przyznanie stypendium bądŝ innej
pomocy materialnej,
4) şyczliwego i podmiotowego traktowania przez
wszystkich pracowników Szkoły,
5) swobody wyraşania myśli i przekonań, w tym
światopoglądowych i religijnych pod warunkiem,
şe nie narusza to ogólnospołecznych norm i dóbr
innych osób,
6) zgłaszania postulatów dotyczących şycia Szkoły,
7) pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania
z pomocy
psychologicznopedagogicznej,
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9) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i innych
formach zajęć dodatkowych organizowanych przez
Szkołę,
10) czynnej działalności w strukturach Samorządu
Uczniowskiego i innych organizacji działających
na terenie Technikum,
11) zmiany kierunku kształcenia w trakcie nauki na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
Rozdział 2
Obowiązki uczniów
§ 93.
1.

Uczeń ma obowiązek wykorzystywać szanse
i moşliwości osobistego rozwoju stwarzane przez
Szkołę, w szczególności:
1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, usprawiedliwić kaşdą nieobecność w trybie
ustalonym w niniejszym Statucie.
2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
i şyciu Technikum,
3) przestrzegać zasad kultury współşycia, zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i uşywania środków psychoaktywnych,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Technikum oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom
nieodpowiedzialności w tym zakresie,
5) ochraniać
i zabezpieczać
własność
szkolną
i prywatną przed zniszczeniem i kradzieşą,
6) przestrzegać obowiązujących na terenie obiektu
szkolnego oraz w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz regulaminów porządkowych,
7) dbać o dobre imię i honor Technikum oraz czystość mowy ojczystej,
8) uczestniczyć i godnie reprezentować Technikum
podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.

2. Zabrania się:
1) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych,
3) przynoszenie do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, poniewaş szkoła nie bierze za nie odpowiedzialności,
4) korzystania podczas zajęć dydaktycznych z telefonów komórkowych, urządzeń do odtwarzania
i nagrywania dŝwięku, obrazu. Urządzenia tego typu, przed rozpoczęciem kaşdych zajęć dydaktycznych mają być obowiązkowo wyłączane,
5) nagrywania i/lub upowszechniania treści, wizerunku i zdarzeń dotyczących osób trzecich bez ich
zgody.
§ 94.
1. Uczniów Technikum obowiązuje noszenie na co dzień
czystego starannego stroju i obuwia zastępczego,
a w czasie uroczystości szkolnych oraz egzaminów
stroju odświętnego.
2. Zabrania się noszenia ekstrawaganckich ubiorów,
niestosownych fryzur i makijaşy.
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3. W czasie uroczystości szkolnych i podczas egzaminów
uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju odświętnego, tj.:
1) uczniowie - biała koszula, garnitur lub ciemne
spodnie,
2) uczennice - biała bluzka, ciemna spódnica.
4. Wychowawca klasy, w przypadku stroju ucznia nieodpowiedniego do charakteru zajęć i uroczystości
szkolnych, ma prawo nie dopuścić ucznia do zajęć
szkolnych lub do uczestniczenia w uroczystościach
szkolnych oraz do reprezentowania Technikum na
zewnątrz.
5. Postanowienia ust 4. dotyczą równieş przypadku naruszenia przez ucznia zasad BHP.
§ 95. Uczeń ma obowiązek przed otrzymaniem
świadectwa rozliczyć się ze zobowiązań wobec Szkoły,
w szczególności:
1) zwrócić wypoşyczone ksiąşki i pomoce naukowe oraz
sprzęt stanowiący własność Szkoły,
2) naprawić szkody wyrządzone przez siebie lub przedłoşyć zobowiązanie rodziców do nich naprawienia.
Rozdział 3
System kar i tryb ich nakładania
§ 96. Za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych uczeń moşe otrzymać następujące kary:
1. Pisemne upomnienie wychowawcy, w szczególności
za:
1) posiadanie nieusprawiedliwionych godzin, zgodnie
z procedurą frekwencyjną Szkoły,
2) uporczywe przeszkadzanie innym uczniom oraz
uczącym w prowadzeniu zajęć,
3) korzystanie
podczas
zajęć
dydaktycznych
z telefonów komórkowych, urządzeń do odtwarzania i nagrywania dŝwięku, obrazu,
4) uczęszczanie na zajęcia w niewłaściwym stroju
uczniowskim,
5) palenie papierosów na terenie Szkoły i terenach
przyszkolnych oraz w czasie zajęć organizowanych
przez Szkołę,
6) niekulturalne, aroganckie odnoszenie się do
uczniów, pracowników szkoły lub innych osób,
w tym uşywanie wulgaryzmów językowych,
7) nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP,
8) umyślne nieodpowiedzialne zachowanie się na terenie Szkoły,
9) lekcewaşenie obowiązków szkolnych,
10) okłamywanie uczących i pracowników szkoły,
11) inne uchybienia naruszające zasady współşycia
społecznego.
2. Pisemna nagana wychowawcy, w szczególności za:
1) posiadanie nieusprawiedliwionych godzin, zgodnie z procedurą frekwencyjną Szkoły,
2) powtarzające się zdarzenia wyszczególnione w ust.
1,
3) celowe szkodzenie wizerunkowi klasy na forum
Szkoły,
4) naruszenie dobrego imienia Szkoły,
5) inne wykroczenia naruszające zasady współşycia
społecznego.
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3. Pisemne upomnienie Dyrektora Technikum, w szczególności za:
1) posiadanie nieusprawiedliwionych godzin, zgodnie
z procedurą frekwencyjną Szkoły,
2) powtarzające się zdarzenia wyszczególnione w ust.
2,
3) wykroczenia i uchybienia naruszające zasady
współşycia społecznego,
4) nagrywanie treści, wizerunku i zdarzeń dotyczących osób trzecich bez ich zgody,
5) permanentne łamanie zasad kultury w środowisku
szkolnym,
6) systematyczne szkodzenie wizerunkowi Szkoły
w środowisku,
7) nieodpowiedzialne zachowanie powodujące zagroşenie dla uczniów, pracowników szkoły lub innych
osób,
8) próby tworzenia subkultur w środowisku szkolnym, grup nieformalnych o wyraŝnie destrukcyjnym wpływie wychowawczym.
4. Pisemna nagana Dyrektora Technikum, w szczególności za:
1) posiadanie nieusprawiedliwionych godzin, zgodnie
z procedurą frekwencyjną Szkoły,
2) powtarzające się zdarzenia wyszczególnione w ust.
3,
3) niszczenie mienia szkolnego,
4) kradzieş mienia szkolnego i własności prywatnej,
5) stwarzanie zagroşenia zdrowia i şycia dla uczniów,
pracowników szkoły lub innych osób,
6) zastraszanie, szantaş, stosowanie gróŝb karalnych
wobec innych uczniów,
7) uniemoşliwianie prowadzenia zajęć przez nauczycieli,
8) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej
w stosunku do innych uczniów i pracowników
Szkoły oraz naruszanie ich godności osobistej,
9) upowszechnianie treści, wizerunku i zdarzeń dotyczących osób trzecich bez ich zgody.
5. Przeniesienie do oddziału równoległego, jeşeli wcześniej nałoşone kary nie przyniosły efektów wychowawczych, a zmiana środowiska klasowego moşe
wpłynąć na poprawę zachowania ucznia.
§ 97.
1.

Uczeń moşe zostać skreślony
w następujących przypadkach:

z listy

uczniów

1) posiadania nieusprawiedliwionych godzin, zgodnie z procedurą frekwencyjną Szkoły,
2) spoşywania alkoholu lub uşywania środków psychoaktywnych,
3) przebywania na terenie Szkoły w stanie po spoşyciu alkoholu lub w stanie po uşyciu środków psychoaktywnych,
4) stosowania szantaşu, zastraszania lub wymuszania
w stosunku do innych uczniów lub pracowników
Szkoły,
5) cięşkiego pobicia ucznia lub innej osoby na terenie
szkolnym lub podczas zajęć organizowanych przez
Szkołę,
6) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na terenie Technikum, jeşeli został skazany prawomocnym wyrokiem sądu albo fakt popełnienia tego
czynu jest oczywisty,
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7) złośliwego bądŝ umyślnego niszczenia mienia
Szkoły i własności prywatnej,
8) kradzieşy mienia szkolnego i własności prywatnej,
9) raşącego naruszenia zasad współşycia społecznego, w szczególności wulgarnego i obraŝliwego odnoszenia się do uczniów, pracowników szkoły lub
innych osób,
10) nagrywania i/lub upowszechniania treści, wizerunku i zdarzeń dotyczących osób trzecich bez ich
zgody,
11) za inne przewinienia, jeşeli dotychczasowe kary
nie odniosły skutku.
2. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów wraz
z uzasadnieniem składa do Dyrektora Technikum wychowawca klasy lub inny nauczyciel przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Skreślenie następuje w drodze decyzji Dyrektora
Technikum, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Dyrektor Technikum, przed przedstawieniem wniosku
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej o skreślenie
ucznia z listy uczniów, podejmuje następujące czynności:
1) powiadamia wychowawcę klasy o złoşeniu wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów,
2) występuje o opinię do Samorządu Uczniowskiego,
3) informuje ucznia i rodziców ucznia o wniosku,
4) analizuje dotychczasowe zachowanie ucznia
i podjęte wobec niego działania wychowawcze.
5. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinno być poprzedzone debatą w tej sprawie.
6. Uchwała o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmowana jest bezwzględną większością pełnego składu Rady Pedagogicznej tj. liczba głosów za skreśleniem powinna być większa od połowy pełnego składu Rady.
7. Udzielenie kary uczniowi powinno odbywać się
z zachowaniem stopniowania kar. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, kaşdy nauczyciel moşe
wnioskować o ukaranie ucznia bez zachowania stopniowania kar, przy czym kara musi być adekwatna do
winy.
§ 98.
1.

Wychowawca pisemnie powiadamia rodziców
o kaşdym przypadku ukarania ucznia, w terminie
7 dni od udzielenia kary, a w przypadku skreślenia
ucznia z listy uczniów Dyrektor Technikum niezwłocznie powiadamia o tym fakcie ucznia i jego rodziców.

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo w ciągu 14 dni od
dnia udzielenia kary wnieść do Dyrektora Technikum
odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem, od kar
udzielonych przez wychowawcę i do Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie od kar udzielonych
przez Dyrektora.
3. Uczniowi lub jego rodzicom, w przypadku skreślenia
ucznia z listy uczniów, przysługuje prawo wniesienia
do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie odwołania od decyzji Dyrektora Technikum. Odwołanie
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wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Dyrektora Technikum w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów.
§ 99.
1. W przypadku zniszczenia mienia Zespołu Szkół przez
ucznia, niezaleşnie od nałoşonej na ucznia kary, Dyrektor Szkoły zobowiązuje pisemnie rodziców ucznia
do naprawienia lub zrekompensowania wyrządzonej
szkody.
2. Dyrektor Technikum i rodzice dokonują ustalenia na
piśmie zakresu i formy naprawienia lub zrekompensowania wyrządzonej szkody.
DZIAŁ X
SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
Rozdział 1
Cele i zadania sprawowania nadzoru pedagogicznego
§ 100. Dyrektor Technikum na początku kaşdego
roku
szkolnego
informuje
Radę
Pedagogiczną
o szczegółowych zadaniach przyjętych do realizacji
w danym roku szkolnym i wstępnych terminach ich
realizacji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
§ 101. Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie pracy Technikum, w szczególności zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, dbałość o skuteczność
pracy dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej oraz
innych zajęć i czynności wynikających z działalności
statutowej szkoły.
§ 102. Do zadań nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Dyrektora Technikum, we współpracy
z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, naleşą:
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a) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej
harmonogram,
b) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
szkół i placówek,
c) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.
2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,
Dyrektor Szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności
wynikające z działalności statutowej szkoły.
4. Dyrektor Technikum w wykonywaniu zadań nadzoru
pedagogicznego współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
§ 103.
1. Dyrektor Technikum przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego dwa
razy w roku szkolnym: na koniec I okresu i na koniec
roku szkolnego, w formie pisemnych informacji
omówionych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2. Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego uwzględnia się w planie pracy Szkoły na
rok następny.
3. Dokumentacja z nadzoru pedagogicznego moşe być
wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i udostępniana wyłącznie osobom zainteresowanym, osobom
sprawującym nadzór pedagogiczny i osobom reprezentującym organ prowadzący. Do innych celów moşe
być wykorzystywana za zgodą Dyrektora Technikum.
DZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy
Szkoły,
1) przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy Szkoły,
2) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej Szkoły,
3) monitoring i ewaluacja realizacji planu praktyk zawodowych przez przedsiębiorstwa w których uczniowie
odbywają tę formę kształcenia zawodowego,
4) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,
w szczególności poprzez:
a) organizowanie szkoleń i narad,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez Dyrektora Szkoły
nadzoru pedagogicznego,
5) opracowanie na kaşdy rok szkolny i przedstawienie
Radzie Pedagogicznej, w terminie do dnia 15. września, planu nadzoru pedagogicznego, który zawiera
w szczególności:
4299

Rozdział 1
Postanowienia końcowe
§ 104. Technikum uşywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 105.
1. Technikum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i działalności wychowawczej:
1) księgę uczniów dla kaşdego typu szkoły,
2) dzienniki lekcyjne,
3) arkusze ocen indywidualne dla uczniów,
4) księgi arkuszy ocen,
5) dzienniki zajęć stałych i okresowych.
2. Szczegółowy sposób dokonywania wpisów w dokumentacji wymienionej w ust.1 regulują odrębne
przepisy.
§ 106. Technikum prowadzi gospodarkę finansową
i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 107. Niniejszy Statut obowiązuje
uczniów i pracowników Technikum.

wszystkich
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4300
4300

UCHWAŁA NR IX.68.2011
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budŊetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011
z dnia 25 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 12 pkt. 5) ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 211, 212,
214 pkt 1) i 2), art. 215 oraz art. 217 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) - Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala co następuje:

w Tabeli Nr 2, o 253.781 zł do kwoty 130.677.850 zł,
z tego:
a) wydatki bieşące zwiększa się o 198.781 zł do
kwoty 110.153.336 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o 55.000 zł do
kwoty 20.524.514 zł
3. W § 1 ust. 7 pkt. 3) dokonuje się zmian w limicie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – jak w Tabeli
Nr 3.

§ 1. W uchwale budşetowej Powiatu Tarnowskiego Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:
1. Określoną w § 1 ust. 1. uchwały budşetowej łączną
kwotę planowanych dochodów budşetu Powiatu
Tarnowskiego zwiększa się, w szczegółowości jak
w Tabeli Nr 1, o 253.781 zł do kwoty 121.879.855 zł,
z tego:

4. W § 1 ust. 8. dokonuje się zmian w planowanych
kwotach dotacji udzielanych z budşetu Powiatu
Tarnowskiego – jak w załączniku Nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.

a) dochody bieşące zwiększa się o 192.858 zł do
kwoty 110.536.458 zł
b) dochody majątkowe zwiększa się o 60.923 zł do
kwoty 11.343.397 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Określoną w § 1 ust. 2 uchwały budşetowej łączną
kwotę planowanych wydatków budşetu Powiatu
Tarnowskiego zwiększa się, w szczegółowości jak

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch

TABELA Nr 2

Zmiana w planie dochodów budŊetu Powiatu Tarnowskiego na 2011 r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4
OGÓŁEM:

w złotych:
DOCHODY:
zmniejszenie zwiększenie
5
6
59 091

312 872

z tego:
Dochody bieşące
Dochody majątkowe
700
70005
2360

750
75020
O970

59 091

251 949
60 923

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Dochody bieşące
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

55 262
55 262
55 262
55 262

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych dochodów

12 287
12 287
12 287
12 287
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OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

47 323
47 323
47 323
47 323

O830

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Dochody bieşące
Wpływy z usług

173 000
173 000
159 400
159 400

O870

Dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych

13 600
13 600

80130
6437

852
85202

921
92113
2710

92195
2460

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury i sztuki
Dochody bieşące
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących
Pozostała działalnoņć
Dochody bieşące
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieşących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

59 091

25 000
25 000
25 000
25 000

59 091
59 091
59 091

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
TABELA Nr 2

Zmiana w planie wydatków budŊetu Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok.

Dział
1

Rozdz.
2

Wyszczególnienie
3
OGÓŁEM BUDŉET:
z tego:
WYDATKI BIEŞĄCE:
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje na zadania bieşące
WYDATKI MAJĄTKOWE:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

700
70005

w złotych:
WYDATKI:
zmniejszenie zwiększenie
4
5
370 130
370 130
178 130
178 130

623 911
568 911
321 911
77 372
244 539

192 000
247 000
55 000
55 000

z tego:
dotacje majątkowe
- programy z udziałem środków UE

5 000
50 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Wydatki bieşące

30 000
30 000
30 000
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wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
754
75405

75414

852
85201

30 000
30 000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Komendy powiatowe Policji
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
dotacje majątkowe
Obrona cywilna
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

5 000

5 000
5 000
5 000
5 000

POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące

242 000

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

85202

85204

853
85321

900
90005

90008

921
92113

92195

z tego:
- programy z udziałem środków UE
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Rodziny zastĉpcze
Wydatki bieşące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

439 872
242 000
192 000
192 000
50 000
50 000

50 000
50 000
50 000
50 000
192 000
192 000
192 000

50 000
197 872
197 872
197 872
24 872
173 000

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

60 000
60 000
60 000
60 000
52 500
7 500

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące
Ochrona róŊnorodnoņci biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

64 039
30 000
30 000
30 000
34 039
34 039
34 039
34 039

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury i sztuki
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

123 130

25 000
25 000
25 000
25 000

123 130
123 130
123 130
123 130
Przewodniczący Rady
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TABELA Nr 3

Zmiana w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną ņrodowiska w 2011 r.

Dział
1

Rozdz.
2

§
3

921
92195
2460

Wyszczególnienie
4

zmniejszenie
5

DOCHODY ogółem:

59 091

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
Dochody bieşące
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieşących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
WYDATKI ogółem:

900

59 091
59 091
59 091
59 091

123 130

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące
pomoc finansowa dla gminy Tarnów na zadania
w zakresie ochrony powietrza
Ochrona róŊnorodnoņci biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
z tego:
wykonanie planu urządzenia lasu na terenie części gminy Radłów
zakup başantów w celu introdukcji ptaków łownych

90005

90008

921
92195
2460

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
w Kąśnej Dolnej - kwatera II

w złotych:
zwiększenie
6

64 039
64 039
30 000
30 000
30 000
30 000
34 039
34 039
34 039
34 039

19 039
15 000

123 130
123 130
123 130
123 130
123 130
123 130

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną ņrodowiska w 2011 r. - po zmianach

Dział
1

Rozdz.
2

§
3

Wyszczególnienie
4

DOCHODY:
5

w złotych:
WYDATKI:
6
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OGÓŁEM:

801
80130

852
85202
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305 224

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
z tego:
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
(zadanie finansowane z wolnych środków za 2010
r. dotyczących Ochrony Środowiska - 27.634 zł
i ze środków własnych Powiatu - 1.622 zł)

29 256
29 256
29 256
29 256
29 256

29 256

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
z tego:
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku przy
DPS w Karwodrzy

101 315
101 315
61 315
61 315
61 315

61 315

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy
z tego:
zadania inwestycyjne
budowa obiektów małej architektury do gminnego parku przy DPS w Nowodworzu
900
90002

90004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
z tego:
zadania powiatu związane z gospodarką odpadami
zakup materiałów i wyposaşenia
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
z tego:

334 480
w tym:
- z wolnych środków
za 2010 r. dotyczących Ochrony Środowiska - 27.634 zł
- ze środków własnych Powiatu 1.622 zł

40 000
40 000
40 000
40 000

270 000

116 039
49 800
49 800
49 800
49 800

37 800
12 000
2 200
2 200
2 200
2 200

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

90005

90008

90019

O690
921
92195
2460

– 28613 –

zakup wyposaşenia do utrzymania zieleni wokół
budynku Starostwa
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące
pomoc finansowa dla gminy Tarnów na zadania
w zakresie ochrony powietrza
Ochrona róŊnorodnoņci biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
z tego:
wykonanie planu urządzenia lasu na terenie części gminy Radłów
zakup başantów w celu introdukcji ptaków łownych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych opłat
KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
Dochody bieşące
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieşących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku
w Kąśnej Dolnej - kwatera II

Poz. 4300
2 200
30 000
30 000
30 000
30 000
34 039
34 039
34 039
34 039

19 039
15 000
270 000

270 000
270 000
35 224

87 870

35 224
35 224
35 224

87 870
87 870
87 870
87 870

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
Załącznik Nr 1

Zmiana w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budŊetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2011

Dzia
ł
1

Rozdz
.
2

Wyszczególnienie
3
OGÓŁEM BUDŉET:
- DOTACJE BIEŞĄCE
z tego:
dotacje celowe

w złotych:
DOTACJE:
zwiĉkszenie
4
252 000
247 000

247 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych:
- dotacje dla JST
dotacje dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych:
- DOTACJE MAJĄTKOWE
- dotacjecelowe
majątkowe (na
zakupy i zadania
inwestycyjne)
z tego:
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych:
dotacje dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych:
754

75405

852
85201

– 28614 –

247 000

222 000
25 000

5 000
5 000

5 000

5 000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŉAROWA
Komendy powiatowe Policji
- dotacje celowe
majątkowe
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych:
z tego:
dotacje dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych:

5 000

POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczowychowawcze
- dotacje celowe
bieşące
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych:
- dotacje dla JST

192 000

5 000
5 000
5 000

5 000

192 000

192 000
192 000

192 000

Poz. 4300

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
900

90005

921

92113

– 28615 –

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
- dotacje celowe
bieşące
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych:
- dotacje dla JST

30 000

KULTURA
i OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Centra kultury
i sztuki
- dotacje celowe
bieşące
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych:
z tego:
dotacje dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych:

25 000

Poz. 4300

30 000

30 000
30 000

30 000

25 000
25 000
25 000

25 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2011 - po
zmianach
w złotych:
z tego:
dotacje dla
z tego:
dotacje dla
jednostek
jednostek
DOTACJE
sektora
Dzia Rozdz
Wyszczególniespoza sekdla
pozoogółem
finansów
dotacje dla
ł
.
nie
tora finanstałych
publiczJST
sów pujednostek
nych ogóblicznych
łem:
1
2
3
4
5
6
7
8
_____________
_
OGÓŁEM BUDŉET:

11 801 308

8 788 762

7 633 762

1 155 000

3 012 546

DOTACJE BIEŉĄCE OGÓŁEM
z tego:
dotacje celowe
dotacje podmiotowe

9 704 014

6 761 468

5 881 468

880 000

2 942 546

7 217 311
2 229 382

5 984 147
520 000

5 624 147

360 000
520 000

1 233 164
1 709 382

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
- programy
z udziałem środków UE - dotacje
celowe
DOTACJE
MAJĄTKOWE
OGÓŁEM
dotacje celowe
majątkowe (na
zakupy i zadania
inwestycyjne)
600
60014

60016

754

75405

75406

75411

– 28616 –

257 321

2 097 294

257 321

2 027 294

Poz. 4300
257 321

1 752 294

1 752 294

275 000

2 097 294

2 027 294

275 000

TRANSPORT
i ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne
powiatowe
- dotacje celowe
majątkowe

1 752 294

1 752 294

1 752 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

1 552 294

Drogi publiczne
gminne
- dotacje celowe
majątkowe

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŉAROWA
Komendy powiatowe Policji
- dotacje celowe
bieşące (wpłata
na Fundusz
Wsparcia Policji)

478 000

318 000

8 000

160 000

160 000

160 000

65 000

65 000

65 000

- dotacje celowe
majątkowe
(wpłata na Fundusz Wsparcia
Policji)
StraŊ graniczna
- dotacje celowe
bieşące (wpłata
na Fundusz
Wsparcia Straşy
Granicznej)
Komendy powiatowe Państwowej StraŊy
PoŊarnej
- dotacje celowe
bieşące (wpłata
na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straşy
Poşarnej)

95 000

95 000

95 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

130 000

130 000

130 000

50 000

50 000

50 000

310 000

70 000

70 000

160 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

75412

801
80102

80111

80130

851
85141

85195

852
85201

85202

85203

– 28617 –

Poz. 4300

- dotacje celowe
majątkowe
(wpłata na Fundusz Wsparcia
Państwowej
Straşy Poşarnej)
Ochotnicze
straŊe poŊarne
- dotacje celowe
bieşące

80 000

80 000

80 000

168 000

8 000

8 000

160 000

98 000

8 000

8 000

90 000

- dotacje celowe
majątkowe

70 000

OŅWIATA
i WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
- dotacje podmiotowe (bieşące) dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Gimnazja specjalne
- dotacje podmiotowe (bieşące) dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Szkoły zawodowe
- dotacje celowe
bieşące

1 728 042

70 000

77 200

77 200

1 650 842

1 399 705

1 399 705

1 399 705

1 399 705

251 137

251 137

251 137

251 137

77 200

77 200

77 200

77 200

77 200

77 200

OCHRONA
ZDROWIA
Ratownictwo
medyczne
- dotacje celowe
bieşące
Pozostała działalnoņć
- dotacje celowe
bieşące

106 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczowychowawcze
- dotacje celowe
bieşące
Domy pomocy
społecznej
- dotacje celowe
bieşące
Oņrodki wsparcia
- dotacje celowe
bieşące

4 588 871

3 451 707

3 451 707

1 137 164

3 002 038

2 634 258

2 634 258

367 780

3 002 038

2 634 258

2 634 258

367 780

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

672 384

672 384

672 384

672 384

589 680

589 680

589 680

589 680

589 680

589 680

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
85204

85220

85226

853

85311

85333

85334

85395

900

90005

– 28618 –

Poz. 4300

Rodziny zastĉpcze
- dotacje celowe
bieşące
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
chronione
i oņrodki interwencji kryzysowej
- dotacje celowe
bieşące
Oņrodki adopcyjnoopiekuńcze
- dotacje celowe
bieşące

214 379

214 379

214 379

214 379

214 379

214 379

97 000

97 000

97 000

97 000

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

POZOSTAŁE
ZADANIA
W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja
zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych
- dotacje celowe
bieşące
- dotacje podmiotowe bieşące
Powiatowe
urzĉdy pracy
- dotacje celowe
bieşące
Pomoc dla repatriantów
- dotacje celowe
bieşące
Pozostała działalnoņć
- programy
z udziałem środków UE - dotacje
celowe bieşące

2 223 101

2 164 561

2 164 561

58 540

114 886

56 346

56 346

58 540

56 346

56 346

56 346

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
- dotacje celowe
bieşące

58 540

58 540

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

894

894

894

894

894

894

257 321

257 321

257 321

257 321

257 321

257 321

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
921

92113

92116

– 28619 –

Poz. 4300,4301

KULTURA
i OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Centra kultury
i sztuki
- dotacje podmiotowe (bieşące) dla samorządowej jednostki kultury
- dotacje celowe
bieşące

895 000

895 000

150 000

745 000

745 000

745 000

745 000

520 000

520 000

520 000

125 000

125 000

125 000

- dotacje celowe
majątkowe
Biblioteki
- dotacje celowe
bieşące

100 000

100 000

100 000

150 000
150 000

150 000
150 000

150 000
150 000

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
4300

4301
4301

UCHWAŁA NR XIII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Brzesko na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn.zm.), art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 217 ust. 1, art. 235 ust. 1
oraz art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z póŝn.zm.), Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian dochodów budşetu na rok 2011
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian wydatków budşetu na rok 2011
– zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela Nr 4 Uchwały Budşetowej Gminy
Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28620 –

Poz. 4301
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII /80/ 2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 września 2011 r.

Dochody budŊetu w roku 2011
zmiany
Dział

Rozdział
Paragraf

010
01095

2330

600
60017

2330

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia

w tym zadania z zakresu
administracji
rządowej
i innych zleconych JST
odrębnymi
ustawami *

w tym zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami
administracji
rządowej *

w tym na
zadania
realizowane
w drodze
umów lub
porozumień
między JST
*

Rolnictwo
i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) dochody bieŊące
Dotacje celowe
otrzymane od
samorządu województwa na
zadania bieşące
realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

0,00

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

Transport
i łącznoņć
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
a) dochody bieŊące
Dotacje celowe
otrzymane od
samorządu województwa na
zadania bieşące
realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

35 000,00

0,00

0,00

0,00

-35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

-35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

-35 000,00

Razem
w tym:
a) dochody bieŊące
w tym:

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

-35 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
- dotacje i ņrodki
na finansowanie
wydatków na
realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
b) dochody majątkowe
w tym:
- dotacje i ņrodki
na finansowanie
wydatków na
realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3

– 28621 –

Poz. 4301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* zmniejszenie: kwota ze znakiem ""
zwiększenie: kwota bez znaku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 września 2011 r.
Wydatki budŊetu w roku 2011 zmiany
Dzia
ł

Rozdział

010
01095

600
60017

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek
budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łącznoņć
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
wydatki bieşące

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

w tym zadania
z zakresu
administracji rządowej
i innych
zleconych
JST odrębnymi ustawami *

w tym zadania wykonywane na
mocy porozumień
z organami
administracji
rządowej *

w tym na
zadania
realizowane
w drodze
umów lub
porozumień między JST *

0,00
0,00

35 000,00
35 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 000,00
35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00
35 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-35 000,00
-35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

-35 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
w tym na:
(1) wydatki jednostek
budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Razem
w tym:
wydatki bieŊące
w tym na:
(1) wydatki jednostek
budŊetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
b) wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania
bieŊące
(3) ņwiadczenia na
rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane
z udziałem ņrodków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
(5) obsługĉ długu jednostki samorządu
terytorialnego
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym na:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego

– 28622 –

35 000,00

Poz. 4301

0,00

0,00

0,00

35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28623 –

Poz. 4301,4302
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 września 2011 r.

Przychody i rozchody budŊetu Gminy Brzesko w 2011 roku
A.

DOCHODY (A1 + A2)
dochody bieşące
dochody majątkowe

92 411 910,16
79 186 323,16
13 225 587,00

B.

WYDATKI (B1 + B2)
wydatki bieşące
wydatki majątkowe

104 249 191,18
79 779 050,18
24 470 141,00

C.

NADWYŉKA/DEFICYT (A - B)

-11 837 281,02

F.

FINANSOWANIE (P - R)

11 837 281,02

P.

Przychody budŊetu ogółem
z tego:
1/ Sprzedaş wyemitowanych papierów wartościowych
2/ Poşyczki
3/ Kredyty
4/ Wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych

14 637 281,02

R.

Rozchody budŊetu ogółem
z tego:
1/ Spłaty poşyczek
w tym na:
- spłata poşyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój
gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"
2/ Wykup obligacji
- obligacje seria F

12 900 000,00
0,00
138 605,31
1 598 675,71

2 800 000,00
900 000,00
900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

4301

4302
4302

UCHWAŁA NR XIII/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 12 § 4
i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŝn. zm.), na wniosek
Burmistrza Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala,
co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011 r, na
terenie Gminy Brzesko tworzy się następujące odrębne
obwody głosowania:
1) obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki

68, nr obwodu 18, granice obwodu stanowią granice
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, siedziba obwodowej komisji wyborczej dla tego obwodu mieści się w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68.
2) obwód głosowania w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Brzesku ul. Kościuszki 33, nr obwodu 19, granice obwodu stanowią
granice Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Brzesku, siedziba obwodowej
komisji wyborczej dla tego obwodu mieści się
w budynku Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Brzesku ul. Kościuszki 33.

Dziennik Urzędowy
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§ 2.
1. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Brzeska.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Brzeska do doręczenia
uchwały Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

Poz. 4302,4303

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Ojczyk

4302

4303
4303

UCHWAŁA NR IX/56/2011
RADY GMINY BRZEŇNICA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Brzeňnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z póŝn. zm.), art.
211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn.zm.), Rada Gminy Brzeňnica uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budşetu
na kwotę 149 026 zł, w tym:

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budşetu
na łączną kwotę 149 026 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
+ 76 436 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieşące + 10 000 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z UE + 62 590 zł

1) wydatki bieşące zwiększa się o kwotę 149 026 zł
w tym:
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych zwiększa
się o kwotę + 76 436 zł w tym:

1) dochody bieşące 149 026 zł w tym: ze środków Unii
Europejskiej 62 590 zł

Dziennik Urzędowy
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§ 3. W Uchwale Budşetowej na 2011 rok
Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się
następujące zmiany:

Poz. 4303

1) w § 7 kwotę „1 205 362 zł” zastępuje się kwotą
„1 220 362 zł.”
2) w § 9: dopisuje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:
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3) w załączniku nr 1 do Uchwały budşetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budşetu
Gminy Brzeŝnica w roku 2011 - w poz.3. Dział 801
„Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” – dotacja celowa na zadania bieşące realizowane
na podstawie porozumień między jst - kwotę „15 000”
zł zastępuje się kwotą „30 000 zł”.

Poz. 4303,4304

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Brzeŝnica:
Katarzyna Solarska

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeŝnica:
Katarzyna Solarska
4303

4304
4304

UCHWAŁA NR X/112/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnĉtrznej KN2 w Bochni na odcinku od Ks. Józefa Poniatowskiego do ronda
przy ul. Karosek.
Na podstawie art.7 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą nie wcześniej niş
od 11 listopada 2011 r.

§ 1. Nadaje się nazwę "ulica Solidarności" drodze
wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od ul. Ks. Józefa
Poniatowskiego do ronda przy ul. Karosek.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
4304
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Poz. 4305,4306,4307

4305
4305

UCHWAŁA NR X/113/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: nadanie nazwy drodze wewnĉtrznej KN2 w Bochni na odcinku ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC)
do osiedla Niepodległoņci.
Na podstawie art.7 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miasta
uchwala co nastęuje:
§ 1. Nadaje się nazwę "ulica rtm. Witolda Pileckiego" drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od
ul. Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC) do osiedla Niepodległości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą nie wcześniej niş
od 11 listopada 2011r.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

4305

4306
4306

UCHWAŁA NR X/114/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnĉtrznej KN2 w Bochni na odcinku od ronda przy ul. Karosek
do ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC).
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust.2 pkt 13
ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.zm) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą nie wcześniej niş
11 listopada 2011r.

§ 1. Nadaje się nazwę "ulica Ofiar Katynia" drodze
wewnętrznej KN2 w Bochni od ronda przy ul. Karosek
do ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC).

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
4306

4307
4307

UCHWAŁA NR IX/88/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany budŊetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.
235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240
z póŝniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY
DUNAJEC uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budşecie gminy na 2011 rok:
• Zmniejsza się dochody budşetu na rok 2011
o kwotę 7.100.195 złotych, z tego:
1) dochody bieşące zwiększenie o 123.000 złotych,
2) dochody
majątkowe
zmniejszenie
o 7.223.195 złotych

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 – zmniejszenie o 5.200.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zmniejsza się wydatki budşetu na 2011 rok o kwotę
6.939.195 złotych, z tego:
1) wydatki bieşące: zwiększenie o 197.800 złotych,
w tym:
- wydatki bieşące jednostek budşetowych – zwiększenie o 197.800 złotych, z czego:
2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o 7.136.995 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie
o 7.136.995 złotych
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z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – zmniejszenie
o 6.650.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
• Zwiększa się przychody budşetu gminy o kwotę
161.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
zwiększenie planowanego deficytu budşetu , który
zostanie pokryty z wolnych środków na koncie
bankowym
3. Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielanych z budşetu w 2011 roku o kwotę 600.000 złotych,

Poz. 4307
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

4. Po wprowadzeniu tych zmian budşet gminy na
2011 rok wynosi:
• Dochody 65.035.475,44 złotych
• Wydatki 78.401.773,44 złotych
• Deficyt 13.366.298,00 złotych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czarny Dunajec
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/88/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 2011 r.

Z m i a n y w budŊecie gminy na 2011 rok

Dział
600

Nazwa
Prognozowane
Transport i łącznoņć

Rodzaj dochodów

Ňródła dochodów

w złotych
Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

dochody
Dochody majątkowe
W tym: z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których
mowa w art.5 ust 1

Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich § 6298
Dotacja celowa –
zadania własne
§ 6330
Dotacja z FOGR
§ 2440

7.251.570
7.251.570

100.000

5.200.000

5.200.000
2.051.570

100.000

Dochody bieżące
700

801

Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące

Sprzedaż mienia
§ 0770

Dochody majątkowe

Dotacja z WFÓŚ
i GW § 6260

23.000
23.000

Oņwiata i wychowanie

Razem
Ogółem zmniejszenie
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

28.375
28.375

7.251.570
7.100.195

151.375
123.000

7.223.195

Zmniejszenie wysokości planowanych dotacji:
1) na modernizację ulic w Czarnym Dunajcu – tzw.”Schetnówka” 2.051.570 złotych
2) na budowę ścieşki rowerowej – 5.200.000 złotych
Przewodniczący Rady
Beata Anna Palenik
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Poz. 4307
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/88/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 2011 r.

Zmiany w budŊecie gminy na 2011 rok

Dział

Rozdział

600
60013

Nazwa

Rodzaj wydatków

Planowane

w y d a t k i – zadania własne

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

60016

Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek
budżetowych
z tego: wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

60017

Drogi wewnętrzne

75412

801
80110

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne

90015

2.296.000

2.082.870
8.300

2.173.000
100.000

8.300

100.000
100.000
2.073.000
2.073.000

8.300
2.074.570
2.074.570

123.000
100.000
100.000
100.000

6.650.000
6.650.000

23.000
23.000

6.650.000

69.300

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek
budżetowych
z tego: wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oņwiata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki majątkowe
w tym :inwestycje i zakupy
inwestycyjne

900

Zwiĉkszenie

9.332.870
600.000
600.000
600.000

6.650.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek
budżetowych
z tego; wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust
1

754

w złotych
Zmniejszenie

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

69.300
8.300
8.300
8.300
61.000
61.000
28.375
28.375
28.375
28.375
2.200

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

2.200
2.200
2.200
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Poz. 4307

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

2.200
2.200
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek
budżetowych
z tego: wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań

2.200
2.200
2.200

9.335.070
6.939.195

Razem

Ogółem zmniejszenie wydatków
w tym:

197.800

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą zadań:
1. Środki na modernizację dróg dojazdowych do pól –
100.000 złotych ( z dotacji z FOGR)
2. Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu na budowę
ścieşki rowerowej 1.450.000 złotych oraz zmniejszenie o 600.000 złotych planowanego kredytu na
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Chochołowie. O kwotę 2.050.000 złotych zwiększa się planowany kredyt na modernizację ulic
w Czarnym Dunajcu tzw.”Schetynówka”, przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych na tym zadaniu wydatków finansowanych z dotacji o kwotę
2.051.570
złotych,
zwiększeniu
wydatków
z dochodów
własnych
o 23.000
złotych
i przesunięciu tej kwoty na zadanie modernizacja
Rynku w Czarnym Dunajcu.
3. Rezygnacja z zadania budowa ścieşki rowerowej
i zmniejszenie środków budşetowych o 6.650.000
złotych, ( 1.450.000 złotych z planowanego kredytu
i 5.200.000 złotych z planowanej dotacji)

2.395.875

7.136.995
5. Przeznaczenie kwoty 61.000 złotych na wykonanie
dokumentacji Remizy OSP w Czarnym Dunajcu
(z wolnych środków na koncie bankowym)
6. Dodatkowe środki na modernizację kotłowni
w budynku gimnazjum w Załucznem w wysokości
28.375 złotych
7. Przeniesienie środków na zadaniach w miejscowości Ciche – zmniejszenie remonty i modernizacja
dróg, z równoczesnym zwiększeniem środków na
remont garaşu w Remizie OSP Ciche Środkowe,
kwota 4.000 złotych.
8. Przeniesienie środków na zadaniach w miejscowości Pieniąşkowice – zmniejszenie remonty dróg
z równoczesnym zwiększeniem środków na utwarzenie placu przy Remizie OSP, kwota 4.300 złotych
9. Przeniesienie środków na zadaniach w miejscowości Wróblówka – zmniejszenie modernizacja boiska
sportowego, z równoczesnym zwiększeniem środków na modernizację oświetlenia dróg, kwota
2.200 złotych

4. Zwiększenie o 100.000 złotych środków zaplanowanych na opłacenie inspektora nadzoru przy modernizacji dróg i ulic ( z wolnych środków na koncie
bankowym)

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/88/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 2011 r.

Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budŊetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2011 rok

§

w złotych
Zmniejszenie

Nazwa

Zwiĉkszenie

I. P R Z Y C H O D Y
950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

161.000

Zwiĉkszenie
przychodów

161.000

Powyşsza zmiana dotyczy:
-

przychody z tytułu „wolnych środków” jako
nadwyşki środków pienięşnych na rachunku
bieşącym budşetu gminy, wynikających
z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych

Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW budşetu gminy na 2011 rok wynosi:

Przychody: 15.292.994 złote
Rozchody: 1.926.696 złotych
Deficyt: 13.366.298 złotych
Przewodniczący Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/88/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 2011 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU W 2011 ROKU
Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie
planu

Zwiĉkszenie
planu

w tym:
dla jednostek sektora
finansów
publicznych

z tego:

Dotacje
podmiotowe
600

Transport
600.000
-600.000
i łącznoņć
60013
Drogi
600.000
-600.000
publiczne
wojewódzkie
Razem
600.000
-600.000
zmniejszenie planowanych
dotacji :
DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 8.509.459 złotych
w tym:
dotacje podmiotowe – 4.740.400 złotych
dotacje celowe – 3.769.059 złotych
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieşących –
5.094.900 złotych
dotacje celowe inwestycyjne – 3.414.559 złotych

w tym:
dla jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Dotacje
celowe

z tego:

Dotacje
podmiotowe

Dotacje
celowe

600.000
600.000

600.000

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
4307

4308
4308

UCHWAŁA NR IX/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 6 września 2011 r.
zmiany Uchwały BudŊetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie budŊetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W Uchwale Budşetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
1) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budşetu
Gminy Czchów na 2011 rok Tabela Nr 3. Plan
wydatków majątkowych budşetu Gminy Czchów
na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. W uchwale Nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany
Uchwały
Budşetowej
na
rok 2011
Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie budşetu Gminy Czchów
na 2011 rok traci moc w § 1 w ust. 1 pkt 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Czchowie.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Załącznik
do uchwały Nr IX/74/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 6 września 2011 r.

Tabela nr 1. Plan wydatków majątkowych budşetu Gminy Czchów na 2011 rok.
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
6050
600
60013
6050

60014
6300

60016
6050
60078
6050

700
70005
6050

6060

70095
6050

710
71035
6050
750
75023
6060

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Modernizacja dróg transportu rolnego
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków - Biecz w m. Domosławice
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 141K Iwkowa Czchów - Zdonia w msc. Czchów
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 141K Iwkowa Czchów - Zdonia w msc. Czchów (chodnik łączący Rynek
z cmentarzem)
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Przebudowa dróg gminnych
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Odbudowa dróg gminnych po powodzi: ul. Bulandy w msc.
Czchów w km. 0+000-0+500 "Do Urbańczyka" w m. Tymowa
i Tworkowa w km 0+000-0+450
Odbudowa dróg gminnych po powodzi:„Dąbrowa” m.Biskupice
Melsztyńskie w km 0+830-1+230, ul. Gancarska m. Czchów w km
0+175-0+470, ul. Górna m. Czchów w km 000+300,ul.Partyzantów
m. Czchów w km 000+0+350, Jurków – Góra w km 0+1200+420,Piaski – Zapora m. Piaski Druşków w km 0+400-0+600
Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powoodzi
z 2010 r.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji
istniejącego budynku w Czchowie dla potrzeb Komisariatu Policji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
Zakup gruntów pod drogi gminne, hydrofornie i inne cele publiczne
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Przebudowa i zmiana sposobu uşytkowania budynku oświatowego
na budynek socjalno- komunalny i usług kulturalnych wraz
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Piaski Druşków
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Prace projektowe cmentarza przy Kaplicy św. Anny w Czchowie
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych

Wartoņć
63 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
962 221,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
55 000,00
55 000,00

30 000,00
25 000,00

5 500,00
5 500,00
5 500,00
791 721,00
791 721,00
320 721,00

440 000,00

31 000,00
253 200,00
162 500,00
30 000,00
30 000,00
132 500,00
132 500,00
90 700,00
90 700,00
90 700,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3 513,00
3 513,00
3 513,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

754
75412
6050

6060
801
80101
6050

6057

6059

80148
6060

851
85154
6050

900
90001
6057

6059

6060
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Licencja oprogramowania obsługującego system finansowo księgowy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Modernizacja budynku Remizy OSP w Tworkowej
Modernizacja garaşu w budynku Remizy OSP w Biskupicach
Melsztyńskich
Modernizacja placu przy Remizie OSP w Tymowej
Przebudowa części poddasza remizy OSP w Jurkowie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
Zakup aparatów tlenowych dla OSP Tymowa
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Domosławice
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w Tworkowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
Zakup przyczep izotermicznych
Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola
w Czchowie
Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola
w Jurkowie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Tymowa
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Jurków
Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości
Złota
Wykonanie ogrodzenia placu sportowego na Grodzisku
w miejscowości Czchów
Wykonanie prac związanych z przeniesieniem linii telefonicznej
i elektrycznej z boiska szkolnego w miejscowości Tworkowa
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa
oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów,
Piaski Druşków
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa
oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów,
Piaski Druşków
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
Zakup pompy do przepompowni ścieków w Złotej

Poz. 4308
3 513,00
108 966,00
108 966,00
98 966,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
48 966,00
10 000,00
10 000,00
1 775 991,00
1 749 100,00
1 331 000,00
331 000,00
485 000,00
515 000,00
120 592,00
120 592,00
297 508,00
297 508,00
26 891,00
26 891,00
16 091,00
5 100,00
5 700,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2 928 500,00
2 920 500,00
1 404 491,00
1 404 491,00

1 443 509,00
1 443 509,00

7 000,00
7 000,00
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6210

6650

90003
6060
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Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budşetowych
Dotacja na zakup samochodu dla Zakładu Usług Komunalnych
w Czchowie
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rekultywacja Zbiorników Czchów - Roşnów ( dotacja dla Związku
Gmin Jeziora Roşnowskiego )
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
Belownica do segregowanych odpadów
Razem

15 000,00

15 000,00
50 500,00

50 500,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
6 155 391,00

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
4308

4309
4309

UCHWAŁA NR IX/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie zmian budŊetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:

2) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Dokonuje się zmian budşetu Gminy Czchów na
2011 r.:
1) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały;

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/73/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 6 września 2011 r.

Tabela Nr 1. Plan dochodów budşetu Gminy Czchów na 2011 rok.
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

Zwiększenie

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

bieşące
400

Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

50 100,00

280 100,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
40002

0830
600

60016

0970
801

80148

0830
900

90001

– 28635 –

Dostarczanie wody
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róşnych dochodów
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Stołówki szkolne
i przedszkolne
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 4309

230 000,00

0,00
0,00

50 100,00
0,00

280 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50 100,00
50 000,00
0,00

280 100,00
50 000,00
0,00

0,00
0,00

50 000,00
0,00

50 000,00
0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00
0,00

73 625,00
0,00

456 919,00
0,00

0,00

73 625,00

445 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

73 625,00
136 600,00

321 625,00
373 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400,00

172 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
383 294,00

0,00

371 500,00

0,00

248 000,00
237 000,00

0,00

165 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
0830
90003

0830
90019

2710

Wpływy z usług
Oczyszczanie miast i wsi
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieşących

01095

6610

600

Poz. 4309
0,00
0,00
0,00

7 400,00
120 000,00
0,00

172 400,00
180 000,00
0,00

0,00
0,00

120 000,00
9 200,00

180 000,00
21 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

9 200,00

25 835
151,08

0,00

310 325,00

26 145 476,08

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
522 667,26
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
0,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
0,00
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
0,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
0,00
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane
z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
0,00
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Transport i łączność
652 852,00

0,00

0,00

522 667,26

0,00
0,00

29 170,00
0,00

29 170,00
0,00

0,00
0,00

29 170,00
0,00

29 170,00
0,00

0,00

29 170,00

29 170,00

0,00

351 654,00

1 004 506,00

bieşące razem

010

– 28636 –
165 000,00
60 000,00

0,00

60 000,00
12 000,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

60013

60078
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane
z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Usuwanie skutków klęsk
şywiołowych
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane
z budşetu państwa na
realizację inwestycji
6330
i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków
gmin)
majątkowe razem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 4309
0,00

0,00

302 852,00

0,00

85 933,00

85 933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 933,00

85 933,00

0,00

265 721,00

615 721,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 721,00

615 721,00

0,00
0,00

380 824,00
0,00

1 922 831,00
648 041,00

0,00

691 149,00

28 068 307,08

0,00

0,00

1 170 708,26

302 852,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

1 542 007,00

648 041,00

27 377
158,08

1 170 708,26

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28638 –

Poz. 4309
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/73/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 6 września 2011 r.

Tabela Nr 1. Plan wydatków budşetu Gminy Czchów na 2011 rok
z uwzględnieniem paragrafu klasyfikacji budşetowej.
Rodzaj:
Dział
010

Rozdział

Własne
Paragraf

01095
6050
400
40002
4210
4260
4300
4430
600
60013
6050
60016
4210
4270
60017
6050
60078
6050
700
70005
6060
750
75023
4210
4300
75095
4010
801
80101
4300
6050
80148
4110
4120
4170
4210

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Róşne opłaty i składki
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup usług remontowych
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budşetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaşenia

Przed zmianą
7 800,00
0,00
0,00

Zmiana
63 000,00
63 000,00
63 000,00

Po zmianie
70 800,00
63 000,00
63 000,00

455 000,00

- 141 725,00

313 275,00

455 000,00
36 600,00
130 000,00
62 000,00
30 000,00
1 048 390,00
169 000,00
160 000,00

- 141 725,00
- 10 000,00
- 80 000,00
- 36 725,00
- 15 000,00
327 721,00
- 50 000,00
- 50 000,00

313 275,00
26 600,00
50 000,00
25 275,00
15 000,00
1 376 111,00
119 000,00
110 000,00

270 390,00
20 000,00
144 890,00
63 000,00
63 000,00

120 000,00
60 000,00
60 000,00
- 63 000,00
- 63 000,00

390 390,00
80 000,00
204 890,00
0,00
0,00

471 000,00

320 721,00

791 721,00

471 000,00

320 721,00

791 721,00

402 900,00
174 000,00

122 500,00
122 500,00

525 400,00
296 500,00

10 000,00

122 500,00

132 500,00

2 710 491,00
2 372 982,00

80 892,00
70 102,00

2 791 383,00
2 443 084,00

78 000,00
107 487,00
90 518,00
17 016,00

20 000,00
50 102,00
10 790,00
10 790,00

98 000,00
157 589,00
101 308,00
27 806,00

13 539 464,00
7 103 004,00
62 024,00
1 276 000,00

163 625,00
90 000,00
35 000,00
55 000,00

13 703 089,00
7 193 004,00
97 024,00
1 331 000,00

959 829,00
68 887,00
11 173,00
0,00
49 616,00

73 625,00
301,00
49,00
5 636,00
11 731,00

1 033 454,00
69 188,00
11 222,00
5 636,00
61 347,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
4300
4410
851
85154
4210
4300
900
90001
4110
4160

4170
4210
4270
4300
4430
4440
6057
6059
6650

90003
4010
4170
4210
4270
4300
4440
90095
4300

– 28639 –

Zakup usług pozostałych
Podróşe słuşbowe krajowe
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Róşne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Oczyszczanie miast i wsi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Razem:

Poz. 4309
11 550,00
0,00
120 000,00
115 000,00
7 000,00
27 000,00
4 274 479,00

55 310,00
598,00
51 211,00
51 211,00
11 211,00
40 000,00
23 925,00

66 860,00
598,00
171 211,00
166 211,00
18 211,00
67 000,00
4 298 404,00

3 640 479,00
6 500,00
80 000,00

- 251 320,00
3 000,00
10 000,00

3 389 159,00
9 500,00
90 000,00

5 070,00
9 000,00
7 000,00
80 500,00
5 000,00
1 100,00

8 000,00
30 000,00
5 000,00
83 180,00
3 000,00
1 000,00

13 070,00
39 000,00
12 000,00
163 680,00
8 000,00
2 100,00

1 675 450,00

- 270 959,00

1 404 491,00

1 444 550,00

- 1 041,00

1 443 509,00

173 000,00

- 122 500,00

50 500,00

267 500,00
75 000,00

266 045,00
40 000,00

533 545,00
115 000,00

10 000,00
16 000,00
2 000,00
135 000,00
2 800,00

5 000,00
20 000,00
8 000,00
190 045,00
3 000,00

15 000,00
36 000,00
10 000,00
325 045,00
5 800,00

28 000,00
18 000,00
26 241 334,26

9 200,00
9 200,00
691 149,00

37 200,00
27 200,00
26 932 483,26

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28640 –

Poz. 4309

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28641 –

Poz. 4309

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28642 –

Poz. 4309

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28643 –

Poz. 4309

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28644 –

Poz. 4309

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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4309

4310
4310

UCHWAŁA NR XI/53/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 14 lipca 2011 r.
§ 1.
1) Zmniejsza się budşet gminy po stronie wydatków
o kwotę 104.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 .
2) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących na łączną kwotę 4.000 zł, w tym:
a) wydatki
bieşące
jednostek
budşetowych
w kwocie łącznej 4.000 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych 4.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.1.
3) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 100.000 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 100.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.2.
§ 2.
1) Zwiększa się budşet gminy po stronie wydatków
o kwotę 104.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 .
2) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących na łączną kwotę 4.000 zł, w tym:
a) wydatki na dotacje na zadania bieşące 4.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2.1.
3) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 100.000 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 100.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2.2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2.2 do
uchwały budşetowej – Plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Iwkowa na 2011 rok, zgodnie z tabelą
Nr 3.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do
uchwały budşetowej – Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budşetu Gminy Iwkowa
w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 5. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budşet Gminy Iwkowa wynosi:
-

plan dochodów 18.198.926 zł
plan wydatków 21.169.240 zł
przychody 3.270.314 zł
rozchody 300.000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.

Wydatki budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

900
90001

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieşące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
a) wydatki majątkowe
RAZEM
- wydatki bieşące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
4.000
4.000
4.000
100.000
100.000
100.000
104.000
4.000
-100.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28646 –

Poz. 4310

Tabela Nr 1.1
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.
Plan wydatków bieŊących budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
RAZEM
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

Kwota
4
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 1.2
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
900

Rozdz.
2
90001

Treņć
3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:
inwestycja
- oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna na terenie gminy (dokumentacja projektowa i budowa
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej)
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.
Wydatki budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

754
75412

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Ochotnicze straŊe poŊarne
a) wydatki bieşące
RAZEM
- wydatki bieşące
w tym ze środków Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
100.000
100.000
100.000
4.000
4.000
4.000
104.000
4.000
-100.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28647 –

Poz. 4310
Tabela Nr 2.1
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.

Plan wydatków bieŊących budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
754

Rozdz.
2
75412

Treņć
3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Ochotnicze straŊe poŊarne
a) dotacje na zadania bieşące
RAZEM
a) dotacje na zadania bieşące

Kwota
4
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 2.2
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach gminnych
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000
-Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok
Dz.
1
010

§
2
01010

600
60014

Treņć
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa wodociągu na terenie gminy (opracowanie dokumentacji projektowej dla
budowy wodociągu na terenie Gminy Iwkowa obejmującej ETAP I i ETAP II)
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Iwkowa
- przebudowa trzech skrzyşowań dróg powiatowych w niezbędnym zakresie na terenie
Gminy Iwkowa

Kwota
4
150.000
150.000

150.000
988.000
454.000

400.000
54.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
60016

60017

60078

630
63003

700
70005

754
75412

801
80101

80195

851
85195

– 28648 –

Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej Dobrociesz –
Kmieciówka wraz z przepustem w miejscowości Dobrociesz
- budowa drogi Iwkowa Ośrodek Zdrowia – Gimnazjum
- budowa chodników przy drogach gminnych
- remont-modernizacja dróg gminnych
Drogi wewnętrzne
w tym:
inwestycje
- remont-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym:
inwestycje
- odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
inwestycja
- oznakowanie istniejących i wytyczenie nowych szlaków turystycznych wraz
z montaşem tablic informacyjnych oraz oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie gminy Iwkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycja
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne
w tym:
inwestycja
- poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straşy
Poşarnej w Wojakowej – ETAP I
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straşy Poşarnej
w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
- przyjęcie darowizny od Ochotniczej Straşy Poşarnej w Porąbce Iwkowskiej tj. udział
wynoszący 4/9 części nieruchomości połoşonej w obrębie Porąbka Iwkowska w gminie
Iwkowa, składającej się z działki nr 73 o powierzchni 0,17 ha – wraz z częściami składowymi
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycje
- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wojakowej ETAP
II
- ocieplenie stropodachu oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią
w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Iwkowa
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej

Poz. 4310
249.000

20.000
50.000
150.000
29.000
65.000

65.000
220.000

220.000
12.000
12.000

12.000

28.000
28.000

28.000
375.000
375.000

340.000
30.000
5.000

1.739.243
1.726.243

1.566.243
160.000
13.000

13.000
525.000
525.000

525.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
900
90078

90095

921
92195

– 28649 –

Poz. 4310

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym:
inwestycja
- usuwanie skutków klęsk şywiołowych w obrębie potoku Bela (dokumentacja projektowa)
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Iwkowej częściowo
przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wraz
z budową muru bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 połoşonych w miejscowości Iwkowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- centrum widowiskowo – biblioteczno- muzealne w Iwkowej
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

110.000
15.000

15.000
95.000

95.000

50.000
50.000

50.000
3.977.243
3.977.243
1.062.008

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Iwkowa w roku 2011
Dział

Rozdział

Nazwa

75405

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpoŊarowa
Komendy powiatowe Policji
Ochotnicze straşe
poşarne

754

75412

801
80104

852
85295

900

Oņwiata
i wychowanie
Przedszkola

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska

Rodzaj dotacji z budŊetu

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

24.000

Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy
Dotacja celowa z budşetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

5.000
19.000

13.000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13.000

3.000
3.000

20.000

Dotacja dla
jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
90078

921

92109

92116

92120

926
92605

Usuwanie skutków
klęsk şywiołowych

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby
Biblioteki

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu
kultury fizycznej

– 28650 –
Dotacje celowena na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

Poz. 4310
20.000

573.500

Dotacje podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury
Dotacje celowe z budşetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budşetu na
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność poşytku publicznego

15.000

315.500

258.000

15.000

64.000
64.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 14 lipca 2011 r.
Uzasadnienie
1) Zmniejsza siĉ budŊet gminy po stronie wydatków o kwotĉ 104.000 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieşące
4.000 – bieşące utrzymanie dróg gminnych
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Rozdz. 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
a) wydatki majątkowe
100.000 – oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna na terenie gminy (dokumentacja projektowa, budowa oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej)
2) Zwiĉksza siĉ budŊet gminy po stronie wydatków o kwotĉ 104.000 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
100.000 – budowa chodników przy drogach gminnych
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne
a) wydatki bieşące
4.000 – dotacja dla OSP Iwkowa
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
4310

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28651 –
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4311
4311

UCHWAŁA NR X/96/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrĉbnego obwodu glosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paňdziernika 2011r.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U .Nr 21, poz.112 z póŝn.
zm., na wniosek Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co
następuje:

§ 2. Uchwałę naleşy przekazać Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Krakowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011r. tworzy
się odrębny obwód głosowania Nr 15 obejmujący Dom
Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej Zakonu
Bonifratrów w Zebrzydowicach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
Tadeusz Wilk

4311

4312
4312

UCHWAŁA NR VI/24/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie: zmian w budŊecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.), art. 211, art.212,
art. 222 ust.1, art.235, art.236, art. 237, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240; z póŝn.zm.) w związku z art.121
ust.7 i ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1241 z. póŝn. zm.) – Rada Miasta
Limanowa uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa
się
dochody
471.117,00zł, w tym
1)
2)

budşetu

o kwotę

zmniejsza się dochody bieşące o kwotę
364.693,00zł
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
835.810,00zł. - jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budşetu o kwotę 471.117,00zl
– jak w załączniku Nr 2.
3. Wskutek zmian określonych w ust.1 i ust.2 deficyt
budşetu nie ulega zmianie i wynosi 1.122.243,35zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Po dokonanych zmianach budşet Miasta Limanowa
przedstawia się następująco
a) Plan dochodów w kwocie 43.699.045,32zł
b) Plan wydatków w kwocie 44.821.288,67zł
c) Plan przychodów w kwocie 3.783.163,35zł

§ 2.
1. Struktura wydatków budşetu po powyşszych zmianach przedstawia się następująco:
1) Wydatki bieşące – 39.082.102,67zł, w tym:
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych –
30.436.711,49zł, z czego
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 23.013.753,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budşetowych
7.422.958,49zł – zgodnie z załącznikiem nr
2.1.
b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.655.365,00zł
c) wydatki na dotacje na zadania bieşące
2.193.399,00zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego
500.000,00zł
e) wydatki bieşące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
296.627,18zł, z czego:
- ze środków pochodzących z budşetu Unii
Europejskiej 293.075,78zł
- z innych środków nie podlegających
zwrotowi 3.551,40zł
2) Wydatki majątkowe 5.739.186,00zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2.2
§ 3. Zmniejsza się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak
załącznik nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28652 –

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę oświatową w kwocie
431.111,14zł Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę
55.453,86zł. która po zmianie wynosi 109.624,13zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28653 –

Poz. 4312

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28654 –

Poz. 4312

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28655 –

Poz. 4312

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28656 –

Poz. 4312

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28657 –

Poz. 4312

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28658 –

Poz. 4312

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28659 –

Poz. 4312

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28660 –

Poz. 4312

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28661 –

Poz. 4312,4313

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
4312

4313
4313

UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w budŊecie Gminy Laskowa na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póŝ. zmianami), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z póŝ. zmianami) - Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
Dział
1

Rozdział
2

Paragraf
3

801
80104
0970
852
85203
2360

85212
0690
0920
0970
85216
0970
85219
0690
0970

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 493.747,49 zł., w tym:
1) dochody bieşące zwiększa się o kwotę 9.407,49 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
484.340,00 zł.
- jak ponişej:

Treņć
4
bieŊące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Wpływy z róşnych dochodów
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z róşnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z róşnych dochodów
Zasiłki stałe
Wpływy z róşnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z róşnych opłat
Wpływy z róşnych dochodów

Zmniejszenie
5
-

Zwiĉkszenie
6

-

2.239,00
2.239,00
2.239,00
7.120,00
215,00

-

215,00

6.509,00
-

9,00
2.500,00
4.000,00
277,00
277,00
119,00
9,00
110,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
853

85395

2009

700
70005
0770

– 28662 –
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POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2
pkt.2 i 3
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3
pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu
środków europejskich
RAZEM – dochody bieŊące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2
pkt.2 i 3
majątkowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości
RAZEM – dochody majątkowe
OGÓŁEM
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt.2 i 3

2. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi
33.434.163,38 zł., w tym:
1) dochody bieşące: 25.007.435,38 zł.
2) dochody majątkowe: 8.426.728,00 zł.

-

48,49

-

48,49

-

48,49

-

48,49

-

9.407,49

-

48,49

-

484.340,00
484.340,00

-

484.340,00

-

484.340,00
493.747,49

-

48,49

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budşetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 2.050.617,49 zł., oraz dokonuje się
zmian w planie wydatków, z czego:
1) wydatki bieşące zwiększa się o 11.598,49 zł.,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 2.039.019,00 zł.
- jak ponişej:

Dział

Rozdział

1
600

2

60017

630

63003

Nazwa - Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Zmniejszenie
wydatków
4
3.200,00
3.200,00

Zwiĉkszenie
wydatków
5
-

3.200,00

-

3.200,00

-

3.200,00

-

2.000,00
2.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
700

70005

750

75023

801

80104

852

85212

85219

85228

853

85395

– 28663 –

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

Poz. 4313
-

5.308,00
5.308,00

-

5.308,00

-

5.308,00

-

5.308,00

3.975,00
3.975,00

-

3.975,00

-

3.975,00

-

3.975,00

-

-

2.239,00
2.239,00

-

2.239,00

-

2.239,00

-

2.239,00

5.253,86
-

6.338,00
5.086,00

-

5.086,00

-

1.086,00

-

1.086,00
4.000,00

1.252,00

1.252,00

1.252,00

1.252,00

1.252,00

1.252,00

1.252,00

276,00

-

976,00

4.001,86

-

4.001,86

-

4.001,86

-

4.001,86

-

-

4.050,35

-

4.050,35

-

4.050,35

-

4.050,35

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
900

90001

90003

926

92605

– 28664 –
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach
i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa
- program finansowany z udziałem ņrodków MRPO
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
RAZEM:
w tym:
A. wydatki bieŊące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
B. wydatki majątkowe
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

2. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi
41.100.220,38 zł., z czego:
1. Wydatki bieşące – 24.325.922,38 zł.; w tym:
1.1 wydatki bieşące jednostek budşetowych –
14.506.668,61 zł.
1.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.849.118,22 zł.
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budşetowych
–
3.657.550,39 zł.
1.2 wydatki na dotacje na zadania bieşące 717.319,00 zł.

5.308,00

2.039.019,00

-

2.039.019,00

-

2.039.019,00

-

2.039.019,00
2.039.019,00
2.039.019,00

5.308,00

-

5.308,00

-

5.308,00

-

5.308,00

-

-

13.400,00
13.400,00

-

13.400,00

-

13.400,00

-

5.600,00
7.800,00

19.736,86

2.070.354,35

19.736,86

31.335,35

19.736,86

23.285,00

6.560,00

11.184,00

13.176,86

12.101,00

-

4.000,00
4.050,35

-

2.039.019,00

-

2.039.019,00

-

2.039.019,00

1.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.087.496,78 zł.
1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2
i 3 - 236.359,99 zł.
1.5 wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 778.078,00 zł.
Wydatki majątkowe – 16.774.298,00 zł.
§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1
zwiększa się planowany deficyt budşetu o kwotę
1.556.870,00 zł., który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych poşyczek.
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2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budşetu
gminy, polegających na zmniejszeniu przychodów
o kwotę 2.443.130,00 zł. oraz zmniejsza się planowaWyszczególnienie
1
1. DOCHODY OGÓŁEM
2. WYDATKI OGÓŁEM
3. Wynik (1-2) - DEFICYT
4. PRZYCHODY BUDŉETU
z tego:
- wolne środki, o których mowa w art.217
ust.2 pkt.6 ustawy (§ 950)
- przychody z zaciąganych poşyczek
i kredytów na rynku krajowym ( § 952)
w tym na:
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
5. ROZCHODY BUDŉETU
z tego:
- spłaty otrzymanych krajowych poşyczek
i kredytów (§ 992)
w tym na:
- spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Poz. 4313,4314

ne rozchody budşetu o kwotę
w specyfikacji jak ponişej:

4.000.000,00

zł.,

Plan przed
zmianą
2
32.940.415,89
39.049.602,89
- 6.109.187,00
11.274.258,00

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

3
2.443.130,00

4
493.747,49
2.050.617,49
- 1.556.870,00
-

Plan po
zmianie
5
33.434.163,38
41.100.220,38
7.666.057,00
8.831.128,00

824.258,00

-

-

824.258,00

10.450.000,00

4.000.000,00

1.556.870,00

8.006.870,00

4.000.000,00

4.000.000,00

-

5.165.071,00

4.000.000,00

-

1.165.071,00

5.165.071,00

4.000.000,00

-

1.165.071,00

4.000.000,00

4.000.000,00

-

-

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2
zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i poşyczek zaciąganych w roku 2011 do kwoty
8.006.870,00 zł.; z czego:
a) na finansowanie planowanego deficytu 7.666.057,00 zł.,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu poşyczek i kredytów – 340.813,00 zł.

-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

4313

4314
4314

UCHWAŁA NR XI/72/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Laskowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.T
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póŝ. zm.) w związku
z art.90f ustawy o systemie oświaty ( J.T. z 2004 r. Dz.
U. Nr 256, poz.2572 z póŝ. zm.) Rada Gminy Laskowa
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Laskowa – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Laskowej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/157/05 Rady
Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie:

regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Laskowa i Uchwała Nr XXI/184/05
Rady Gminy Laskowa z dnia 04 paŝdziernika 2005 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/157/05 Rady
Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2005 r. regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Laskowa
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 01 września 2011 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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2)

Załącznik
do uchwały Nr XI/72/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 27 lipca 2011 r.
REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Laskowa.

3)

I. Zasady ogólne.
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o systemie oświaty rozumie się przez to
ustawę z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zmianami),
2) ustawie o pomocy społecznej rozumie się przez to
ustawę z dnia 12 marca 2004r (J.T. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 z póŝ. zm. ),
3) ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lipca
1991 r (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z póŝn. zmianami),
4) ustawie o świadczeniach rodzinnych rozumie się
przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. ( J.T
z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z póŝn. zmianami).
5) rozporządzeniu rozumie się przez to rozporządzenie
Ministra Polityki Socjalnej z dnia 02 czerwca 2005 r.
w sprawie
sposobu
i trybu
postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r
Nr 105, poz.881 z póŝ. zmianami).
§ 2. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zaleşności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów w rodzinie,
2) formy w jakiej udziela się stypendium w zaleşności
od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zaleşności od zdarzenia losowego w celu zmniejszenia róşnic w dostępie do edukacji, umoşliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.
§ 3.
1. Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Laskowa moşe ubiegać się o pomoc materialną ze środków
funduszu pomocy materialnej dla uczniów
w formie:
1) stypendium szkolnego,
2) zasiłku szkolnego.
2. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
1)

uczniowie szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieşy i dorosłych oraz słuchacze publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych słuşb społecznych do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 24 roku şycia.

4)

wychowankowie publicznych i niepublicznych
ośrodków umoşliwiających dzieciom i młodzieşy, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy
o systemie
oświaty,
a takşe
dzieciom
i młodzieşy upośledzonej umysłowo ze sprzęşonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieşy i dla dorosłych – do czasu ukończenia
obowiązku nauki.
słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych – do czasu ukończenia kształcenia –
nie dłuşej niş do ukończenia 24 roku şycia którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
występuje bezrobocie, niepełnosprawność,
cięşka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a takşe gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 4.
1. Uczeń moşe otrzymać pomoc materialną w formie:
1) stypendium szkolnego,
2) zasiłku szkolnego.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych z zastrzeşeniem ust. 3.
3.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
moşe otrzymać stypendium szkolne w wysokości,
która łącznie z innym stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
słuşb społecznych osiemnastokrotności kwoty,
o której mowa w art.6 ust.2,pkt.2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.

4. Zasiłek szkolny przysługuje osobom, o których
mowa w § 3 ust.2 , znajdującym się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
§ 5.
1. Formami stypendium szkolnego są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
w tym w szczególności: zakup podręczników
i innych pomocy naukowych.
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3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuşb społecznych.
4) świadczenia pienięşne, jeşeli Wójt uzna, şe
udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w pkt.1 i 2, a w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych takşe w formie, o której
mowa w pkt. 3, nie jest moşliwa natomiast
w przypadku słuchaczy kolegiów, o których
mowa
w pkt.3
udzielenie
stypendium
w formach, o których mowa w pkt. 1 – 3 jest
nie celowe.
2. Stypendium szkolne moşe być udzielone w jednej
lub kilku formach jednocześnie.
§ 6. Formą zasiłku szkolnego moşe być świadczenie pienięşne na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,
niezaleşnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
II. Zasady przyznawania ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 7.
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznaje Wójt.
2. Rada Gminy moşe upowaşnić imiennie Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej do prowadzenia postępowań w sprawach
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie.
§ 8.
1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym Wójt moşe
powołać komisję stypendialną.
2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz
szczegółowe zadania ustala Wójt w odrębnym zarządzeniu.
§ 9.
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznawane są na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych, kolegium pracowników słuşb społecznych lub ośrodka o którym
mowa w § 3 ust.2, pkt.2.
2) Odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników słuşb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3
ust.2, pkt.2.

2.

Poz. 4314
Wniosek o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku
nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym mogą być przyznawane z urzędu.
§ 10.
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
1)
2)
3)
4)

imię i nazwisko ucznia i jego rodziców
miejsce zamieszkania ucznia
nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza
rodzaj świadczenia o jakie się ubiega wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkol.)
5) poşądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niş forma pienięşna. W przypadku
ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informację o tych zajęciach
i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne.
6) dane uzasadniające przyznanie świadczenia
pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo
oświadczenie o wysokości dochodów z zastrzeşeniem ust.3
7) opinię dyrektora szkoły, w której uczeń pobiera
naukę.
2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza
się
zaświadczenie
lub
oświadczenie
o wysokości dochodów netto z m- ca poprzedzającego składanie wniosku.
3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne
dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pienięşnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięşnych z pomocy społecznej.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 pkt.6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoşenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.”.
5. Podstawą określenia sytuacji materialnej ucznia są
informacje o dochodach członków najblişszej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym oraz o miejscu stałego zamieszkania
ucznia.
6. W liczbie członków najblişszej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
ucznia uwzględnia się obok ucznia:
1) rodziców (opiekunów)
2) dzieci rodziców ucznia pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu
3) małşonka ucznia (słuchacza)
4) dzieci ucznia (słuchacza) oraz dzieci małşonka
ucznia (słuchacza)
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7. Uczeń (słuchacz) pozostający w związku małşeńskim dokumentuje sytuację materialną:
1) własnego gospodarstwa domowego odrębnego od rodziców, jeşeli zamieszkują samodzielnie,
2) gospodarstwa domowego wspólnego z rodzicami (teściami), jeşeli małşeństwo zamieszkuje
pod jednym adresem,
8. Dochód netto na osobę w rodzinie oblicza się sumując wszystkie dochody członków rodziny,
a następnie dzieląc je przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
§ 11.
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Laskowej do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowniczych słuşb społecznych – do dnia 15 paŝdziernika danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego moşe być złoşony po
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1a
w szczególności w przypadku:
1) Długotrwałej choroby osoby składającej wniosek,
2) Śmierci rodzica lub opiekuna,
3) Skutków klęski şywiołowej bezpośrednio dotyczącego gospodarstwa domowego ucznia,

III. Sposób ustalania wysokoņci pomocy materialnej
dla uczniów oraz okresy i formy płatnoņci.
§ 13.
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia
uprawniająca
ubieganie
się
o stypendium szkolne nie moşe być większa niş
kwota, o której mowa w art. 8 ust.1, pkt.2 ustawy
o pomocy społecznej.
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ustala się na zasadach określonych
w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej
z tym, şe do dochodu nie wlicza się świadczeń
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90 c
ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 14.
1. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego nie
moşe przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej
dwu krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.
2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Minimalna wysokość stypendium szkolnego nie
moşe być nişsza niş 80% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie moşe przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych
4.

4. Wniosek o zasiłek szkolny moşna składać w GOPS
Laskowa w terminie nie dłuşszym niş dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
§ 12.
1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący
stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Naleşności z tytułu nienaleşnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Wysokość naleşności podlegającej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej naleşności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.
5. W przypadkach szczególnych gdy şądanie zwrotu
wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąşenie, bądŝ niweczyłoby
skutki udzielonej pomocy Wójt moşe odstąpić od
şądania zwrotu naleşności.
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Wójt ustala wysokość pomocy materialnej
w granicach określonych w ust. 1 i 2, kierując się
sytuacją dochodową ucznia, innymi okolicznościami, o których mowa w § 3 wykorzystując opinię komisji stypendialnej w sprawie propozycji
wysokości stypendium lub zasiłku. Ustalając wysokość pomocy materialnej Wójt kieruje się takşe
ilością złoşonych wniosków oraz wysokością środków finansowych otrzymanych w postaci dotacji
celowej z budşetu państwa i środkami własnymi.

5. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złoşenie wniosku.
§ 15.
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuşszy niş od września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników słuşb społecznych
– na okres nie dłuşszy niş od paŝdziernika do
czerwca w danym roku szkolnym.
2.

Stypendium szkolne moşe być realizowane
w okresach innych niş miesięczne lub jednorazowo, z tym şe wartość stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym nie moşe przekroczyć
łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuşb społecznych - dziewięciokrotności
miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.
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3. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pienięşnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz
lub kilka razy w roku.
§ 16.
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 5 ust.1,
pkt.1 jest realizowana przelewem na rachunek
bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 5 ust.1,
pkt.2 jest realizowana poprzez dostarczenie
uczniom za pośrednictwem szkół ksiąşek i pomocy
naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów
i zaakceptowane przez szkoły.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w §
5 ust. 1, pkt.2 – 3, moşe być realizowana takşe
przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków
potwierdzających poniesione wydatki, w formie
wypłaty gotówkowej z kasy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Laskowej lub przelewu na
rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
4. Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowane w odrębnym zarządzeniu Wójta.
5. Świadczenia pienięşne z tytułu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasko-
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wej lub przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy.
IV. Przepisy końcowe.
§ 17.

1. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się
wstecz, z wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia organu przyznającego świadczenia przez organ odwoławczy.
2. Przyznane uczniowi (słuchaczowi) świadczenia
pomocy materialnej określone w § 5 zostają zawieszone z dniem wydania przez dyrektora szkoły
(kolegium) decyzji o skreśleniu z listy uczniów
(słuchaczy):
1) uczeń (słuchacz) traci prawo do zawieszonych
świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie
przewidzianym przez statut szkoły (regulamin
kolegium),
2) jeşeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona,
zawieszone świadczenia zostają wypłacone
w najblişszym terminie wypłat dla uczniów.
3) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje
się
wniosków
uczniów(słuchaczy)
o przyznanie innych świadczeń pomocy materialnej.
§ 18. Zmiana regulaminu moşe być dokonywana
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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Załącznik
do uchwały Nr XI/72/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 27 lipca 2011 r.
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UCHWAŁA NR XII-94/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze NiŊne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze NiŊne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 19 pkt.1 lit.”a” i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) Rada Gminy Łapsze Nişne
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały
Nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia
21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej na terenie Gminy Łapsze Nişne, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

Załącznik
do uchwały Nr XII-94/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR XII-97/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie Gminy Łapsze NiŊne na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211,
i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy
w Łapszach Nişnych uchwala, co następuje ;
§ 1. Zwiększa się dochody budşetu gminy
o kwotę 62.344,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
a) dochody
bieşące
zwiększa
się
89.652,00 zł,
b) dochody majątkowe zmniejsza się
27.308,00 zł.

o kwotę
o kwotę

§ 2. Zwiększa się wydatki budşetu gminy o kwotę
941.509,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
a) wydatki bieşące zwiększa się o kwotę 89.223,00 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
852.286,00 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w planach dotacji udzielanych z budşetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach
i rozchodach budşetu zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budşet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budşetu 30.877.498,47 zł, z tego :
a) bieşące w kwocie 23.928.356,34 zł,
b) majątkowe w kwocie 6.949.142,13 zł,
2. Wydatki Budşetu 34.423.710,94 zł z tego :
a) bieşące w kwocie 21.335.817,23 zł,
b) majątkowe w kwocie 13.087.893,71 zł,
21) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków
bieşących na łączną kwotę 21.335.817,23 zł,
z tego:
- 2.1.1. wydatki bieşące jednostki budşetowej
15.293.691,51 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 10.014.977,90 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jed. bud. 5.278.713,61 zł,

- 2.1.2. wydatki na dotację na zadania bieşące
987.555,00 zł,
- 2.1.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych 3.838.334,00 zł,
- 2.1.4. wydatki na programy finans. z pomocy
zagranicznej
łącznej
kwocie
678.173,72zł, z tego:
a) ze środków pochodzących z budşetu
Unii Europejskiej 678.173,72 zł,
- 2.1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Łapsze Nişne
lub planowanych do udzielenia, przypadających do spłaty w roku 2011
38.713,00 zł,
- 2.1.6. wydatki na obsługę długu publicznego
499.350,00 zł,
22) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków
majątkowych
na
łączną
kwotę
13.087.893,71 zł, z tego:
- 2.2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.087.893,71 zł,
z tego na programy finansowane
z pomocy zagranicznej 8.884.373,65 zł,
3. Deficyt 3.546.212,47 zł
4. Przychody 7.459.261,64 zł
5. Rozchody 3.913.049,17 zł
§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej budşetu Gminy
Łapsze Nişne na rok 2011 zgodnie z Tabelą nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych budşetu Gminy Łapsze Nişne na rok 2011
zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Tabela nr 1
do uchwały Nr XII-97/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII-97/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
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Helena Klimczak
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Tabela nr 2
do uchwały Nr XII-97/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
Tabela nr 3
do uchwały Nr XII-97/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Tabela nr 4
do uchwały Nr XII-97/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Tabela nr 5
do uchwały Nr XII-97/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR VIII/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenie wysokoņci opłaty za wpis do rejestru Ŋłobków i klubów dzieciĉcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 33, ust.
2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi
w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45 poz. 235)
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co
następuje:

na terenie Gminy Maków Podhalański w wysokości
300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Ustala wysokość opłaty za wpis do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność

Przewodniczący Rady Miejskiej: Henryk Bania
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UCHWAŁA NR XII/70/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budŊetowej Gminy Oņwiĉcim na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póŝń. zm.), art.212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Oņwiĉcim uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Na podstawie § 4 Uchwały Nr XI/68/11 Rady
Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie:
zmiany uchwały budşetowej Gminy Oświęcim na
2011 rok, § 4 ust.2 Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy
Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Uchwały
budşetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok otrzymuje
brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów
zaciąganych w 2011 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budşetu – do kwoty 14.000.000 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
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UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budŊetowej Gminy Oņwiĉcim na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142
poz.1591 z 2001 r. z póŝń. zm.), art.212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1240) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123; z póŝn. zm.)
Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budşetu Gminy na rok 2011
o kwotę 34.625 zł:

• w dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka
leśna o kwotę 531 zł – w tym dochody bieşące –
Wpływy ze sprzedaşy wyrobów (§ 0840),
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
o kwotę 415 zł – dochody bieşące – Wpływy
z opłaty targowej (§ 0430),
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• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195
Pozostała działalność o kwotę 1.665 zł – dochody
bieşące – Wpływy z róşnych dochodów (§ 0970),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 17.980 zł - dochody bieşące
– Wpływy z róşnych dochodów (§ 0970),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów
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i dróg o kwotę 13.680 zł - dochody bieşące – Wpływy z róşnych dochodów (§ 0970),

• w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty
sportowe o kwotę 354 zł – dochody bieşące –
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięşnej (§ 0960).
2. Ustala się dochody budşetu gminy na rok 2011 po
zmianach w wysokości:

Dochody ogółem
w tym:
A) dochody bieŊące, w tym:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
B) dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
§ 2.
1. Zwiększyć wydatki budşetu Gminy na rok 2011
o kwotę 302.953 zł:
• w dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka
leśna o kwotę 946 zł - wydatki bieşące: w tym: (1)
wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup materiałów
i wyposaşenia (§ 4210),
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 104.570 zł - wydatki bieşące: w tym: (2) wydatki na dotacje na
zadania bieşące - Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 2310),
• w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
o kwotę 10.000 zł - wydatki bieşące: w tym: (1)
wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup usług pozostałych (§ 4300),
• w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095
Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł - wydatki
majątkowe - Zakup i objęcie akcji i udziałów, zadanie „Wydatek na wniesienie wkładu w formie
pienięşnej do spółki prawa handlowego
z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów
w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.
z o.o. w Oświęcimiu” – Wydatki na zakup
i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych (§ 6010),
• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195
Pozostała działalność o kwotę 1.665 zł - wydatki
bieşące: w tym: (1) wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym: (1,2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup usług pozostałych (§ 4300),

40.961.819,89
37.862.119,89
241.649,00
3.099.700,00
0

• w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 5.258 zł - wydatki bieşące: w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieşące - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310),
• w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł – wydatki bieşące: w tym: (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – Świadczenia społeczne (§ 3110),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 80.500 zł - wydatki bieşące: w tym: (1) wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup usług pozostałych (§ 4300),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 140 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy
inwestycyjne, zadanie: „Kanalizacja Gminy
Oświęcim – etap Harmęşe pozostała część oraz
Pławy – dokumentacja projektowa” – Wydatki
inwestycyjne jednostek budşetowych (§ 6050),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 17.840 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy
inwestycyjne, zadanie: „Kanalizacja sanitarna
Harmeşe ul. Zakole ” – Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (§ 6050),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 13.680 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy
inwestycyjne, zadanie: „Wykonanie dokumentacji
technicznej wraz z pozwoleniem na budowę
oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Oświęcim
– „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Brzezinka ul. Bukowa”, „Budowa oświetlenia
ulicznego w sołectwie Babice ul. Łanowa”, „Roz-
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budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grojec
ul. Puściny (boczna)”. ” – Wydatki inwestycyjne
jednostek budşetowych (§ 6050),
• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 50.000
zł - wydatki bieşące: w tym: (2) wydatki na dotacje
na zadania bieşące – Dotacja podmiotowa
z budşetu dla samorządowej instytucji kultury
(§ 2480),
• w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty
sportowe o kwotę 354 zł – - wydatki bieşące:
w tym: (1) wydatki bieşące jednostek budşetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budşetowych – Zakup materiałów i wyposaşenia (§ 4210).
2. Zmniejszyć wydatki budşetu Gminy na rok 2011
o kwotę 180.000 zł:
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60013
Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100.000 zł
– wydatki majątkowe: w tym: inwestycje w tym:
zakupy i wydatki inwestycyjne – Dotacja dla Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne „Budowa
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60013

6050

6300

700
70095

4300
710
71004
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chodnika wzdłuş DW 948 w m. Grojec – etap III” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300),
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017
Drogi wewnętrzne o kwotę 40.000 zł – wydatki
majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki
i zakupy inwestycyjne, zadanie: „Przebudowa
drogi wewnętrznej – ul. Polna w Zaborzu” – Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
(§ 6050),
• w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 40.000 zł – wydatki bieşące:
w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
– Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieşących
(§ 2710).

3. Dokonać przeniesień między działami oraz innych
przeniesień w planie wydatków budşetu Gminy na
rok 2011 wg ponişszego zestawienia:

Nazwa – treść.
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych.
Przebudowa
zatok
autobusowych
wraz
z przebudową poboczy na perony i odcinki chodników z przejściami dla pieszych w rejonie skrzyşowania DW 948 z ul. Adolfin i ul. Zerwisko
w miejscowości Grojec
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych.
Przebudowa
zatok
autobusowych
wraz
z przebudową poboczy na perony i odcinki chodników z przejściami dla pieszych w rejonie skrzyşowania DW 948 z ul. Adolfin i ul. Zerwisko
w miejscowości Grojec
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup usług pozostałych
Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych

Zwiększenie
75.162
75.162

Zmniejszenie
75.162
75.162

75.162

75.162

75.162
75.162
75.162

75.162

75.162

75.162

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
20.000
20.000
20.000
20.000
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4300
750
75023

4210
4300
3020
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4210
754
75412

4210
2820

851
85121

6300

6610

852
85295

3110
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90001
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(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup usług pozostałych
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup materiałów i wyposaşenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zakup materiałów i wyposaşenia
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych.
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20.000

17.000
17.000

20.000
7.700
3.000

17.000

3.000

17.000
17.000

2.000
2.000
2.000

17.000
1.000
1.000
4.700
4.700
4.700
4.700

4.800

4.700
4.800

4.800

4.800

4.800

4.800
4.800
4.800
4.800

4.800
4.800

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000

30.000

30.000
30.000

30.000

30.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
14.000
14.000

14.000
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W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z przepompowniami na terenie sołectwa Zaborze
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych.
Wykonanie
dokumentacji
technicznej
wraz
z pozwoleniem na budowę oświetlenia ulicznego na
ternie Gminy Oświęcim – „Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w sołectwie Brzezinka ul. Bukowa”, „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Babice ul.
Łanowa”, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w sołectwie Grojec ul. Puściny (boczna).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
W tym:
Wydatki bieşące
W tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej
instytucji kultury

Poz. 4319

14.000
14.000
14.000

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000

4.700
4.700
4.700
4.700
4.700

4. Ustala się wydatki budşetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:
Wydatki ogółem
w tym:
A) wydatki bieŊące, w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieşące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
B) wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
b)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
2) zakup i objęcie akcji i udziałów
W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŉETU
Bieşące
Majątkowe

56.234.255,17
37.734.959,67
28.699.200,89
17.731.252,68
10.967.948,21
4.554.739,00
3.860.291,00
270.728,78
350.000,00
18.499.295,50
18.364.795,50
15.171.425,00
3.193.370,50
134.500,00
252.440,00
152.700,00
99.740,00
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§ 3. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w kwocie
15.272.435,28 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
• zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,
• wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych
na
rachunku
bieşącym
budşetu
wynikającej
Lp./ §
I
II
III
IV
952
950
V
992

Poz. 4319

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych
do budşetu w łącznej kwocie 1.272.435,28 zł.
§ 4.
1. Ustala
się
przychody
budşetu
16.180.678,28 zł
i rozchody
budşetu
908.243 zł w specyfikacji jak nişej:

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - Deficyt (I-II)
Przychody ogółem
w tym:
Przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy
Rozchody ogółem w tym:
Spłaty otrzymanych krajowych poşyczek i kredytów

§ 5. Wydatki budşetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 po zmianach
wynoszą – jak w załączniku nr 1.
§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 1.009.171 zł.

w kwocie
w kwocie

Wysokość w zł
40.961.819,89
56.234.255,17
-15.272.435,28
16.180.678,28
14.000.000,00
2.180.678,28
908.243,00
908.243,00

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Oświęcim.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.

Załącznik
do uchwały Nr XIII/81/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Oņwiĉcim w roku 2011 rok
Dział

1
010

Rozdział

2
01008

Nazwa

4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

Rodzaj dotacji
z budŊetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

5

6

Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieŊących
600
60004

Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000
50.000
50.000

2.996.757
1.546.590
1.546.590

259.638

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
7
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Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

60014

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieŊących

60016

Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

754
75412
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259.638

1.025.808
711.808

314.000

164.721
164.721

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne

412.300

54.800

Dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania JST zlecane innym podmiotom
801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

301.507
301.507
Dotacje podmiotowe
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

803
80395

Szkolnictwo wyŊsze
Pozostała działalność
Dotacja celowa na
wspieranie inwestycji.

851
85121

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne

357.500

854.713
854.713
854.713

301.507

15.000
15.000
15.000

51.000
30.000

12.000
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Dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

85154

Przeciwdziałanie
zmowi

alkoholi-

85201

Pomoc społeczna
Placówki
opiekuńczo
wychowawcze

30.000

21.000
Dotacja celowa przekazana powiatowi na
zadania bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
Dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

852
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16.000

5.000

12.000

5.258
–

Usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

19.200

19.200

Dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85295

Pozostała działalność

5.258
Dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST

901
90013

Gospodarka
komunalna
i ochrona ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.258

41.000

Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
miĉdzy JST
921

74.700
45.000
45.000

Dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
85228

12.000

41.000
41.000

1.009.171

10.500
10.500

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
92116

– 28692 –

Poz. 4319,4320,4321

Biblioteki

1.009.171
1.009.171

Dotacje podmiotowe
926
92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

270.000
270.000
Dotacje celowe (bieŊące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:

270.000

4.469.693

1.623.713

OGÓŁEM DOTACJE 6.093.406
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1.863.884
- dotacje celowe 4.229.522
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieŊących 2.690.855
- dotacje celowe inwestycyjne 1.538.667
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
4319

4320
4320

UCHWAŁA NR XIII/78/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
w Grojcu w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)oraz art. 12 §4,
§11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), Rada Gminy
Oņwiĉcim postanawia:

§ 1. Utworzyć na wniosek Wójta Gminy Oświęcim
odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień
9 paŝdziernika 2011r. w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

14

Powiatowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
w Grojcu

Powiatowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
w Grojcu

§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Krakowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski

4320

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28693 –

Poz. 4321,4322

4321
4321

UCHWAŁA NR X/60/2011
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29
kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z póŝniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95),
Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje

rządzenia poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w ten sposób,
şe: § 2 pkt. 25 otrzymuje brzmienie: „Sołectwo Szreniawa – Przyjemska - Duraj Iwona”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminu i Miasta Proszowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 maja 2011r .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec

§ 1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską
w uchwale
Rady
Miejskiej
w Proszowicach
Nr VII/36/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie za4321

4322
4322

UCHWAŁA NR VI/33/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy
z dnia 26 stycznia 2011r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 211, art. 212, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach
budşetu na rok 2011
- jak ponişej:

Rada Gminy Pałecznica uchwala, co nastĉpuje:
Dział

Rozdz

758
75801

Nazwa

Plan przed
zmianą

Róşne rozliczenia
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budşetu
państwa
bieŊące
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

Plan po
zmianach
(5+6+7)

bieŊące
5 129 822,00
3 016 413,00

-22 453,00
-22 453,00

0,00
0,00

5 107 369,00
2 993 960,00

3 016 413,00

-22 453,00

0,00

2 993 960,00

9 834 196,02
987 756,02

-22 453,00
0,00

0,00
0,00

9 811 743,02
987 756,02

majątkowe
7 289 230,00

0,00

0,00

7 289 230,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

– 28694 –

Poz. 4322

6 189 230,00

0,00

0,00

6 189 230,00

17 123 426,02
7 176 986,02

-22 453,00
0,00

0,00
0,00

17 100 973,02
7 176 986,02

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach
budşetu na rok 2011 , jak ponişej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28695 –

Poz. 4322

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28696 –

Poz. 4322

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28697 –

§ 3. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w kwocie
2 663 868,44 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów 2 663 868,44 zł
§ 4.
1. Zwiększa się przychody budşetu o kwotę 239 367,29
z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń
1
2
3
4

5

Poz. 4322

kredytów z lat ubiegłych oraz zmniejsza się przychody
z tytułu kredytów o kwotę 4,29
2. Zwiększa się rozchody budşetu o kwotę 20 000,00 zł
3. Łączna
kwota
przychodów
budşetu
wynosi
2 923 868,44 zł. Łączna kwota rozchodów budşetu
w wysokości 260 000,00 zł , w specyfikacji jak ponişej

DOCHODY OGÓŁEM:
WYDATKI OGÓŁEM:
Wynik DEFICYT (1-2)
PRZYCHODY BUDŉETU
z tego:
Kredyty (§ 9520)
Poşyczki (§ 9520)
wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych (§ 9500)
ROZCHODY BUDŉETU
z tego:
Spłata zaciągniętych poşyczek
Spłata zaciągniętych kredytów

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach budşetu
gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

17 100 973,02
19 764 841,46
-2 663 868,44
-2 923 868,44
2 684 501,15
239 367,29
260 000,00
60 000,00
200 000,00

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica:
Grzegorz Wądek

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica

Załącznik
do uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 16 marca 2011 r.
Zmiany w planowanych kwotach udzielanych dotacji w roku 2011

1. Dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień miĉdzy jst
Lp
1

Dział
600

Rozdział
60014

Kwota zwiększenia
100 000,00

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy
Lp
1.

Dział
921

Rozdział
92116

Kwota zwiększenia
3 500,00

Rozdział
75412

Kwota zwiększenia
1 760,00

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych
Lp
1.

Dział
754

Ogółem zmiany w planowanych dotacjach

4322

105 260,00
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28698 –

Poz. 4323

4323
4323

UCHWAŁA NR VI/392011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy
z dnia 26 stycznia 2011r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art.
211, art. 212, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach
budşetu na rok 2011
- jak ponişej:

Rada Gminy Pałecznica uchwala, co nastĉpuje:
Dział

Rozdz

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

-2 830,00
-2 830,00

2 830,00
0,00

5 107 369,00
0,00

-2 830,00
0,00

0,00
2 830,00

0,00
2 830,00

0,00
0,00
0,00

2 830,00
357,13
357,13

2 830,00
1 488 554,13
1 048 097,13

0,00
0,00

17,13
340,00

17,13
340,00

-2 830,00
0,00

3 187,13
0,00

9 827 578,15
987 756,02

0,00
0,00

235 706,00
235 706,00

1 235 706,00
335 706,00

0,00

235 706,00

335 706,00

0,00

235 706,00

335 706,00

0,00

235 706,00

335 706,00

-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00

200 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00
0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

BieŊące
758
75805

75831

852
85212

010

01041

600
60016

60078

Róşne rozliczenia
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budşetu państwa (§2920)
Część równowaşąca subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budşetu państwa(§2920)
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z róşnych dochodów - zwrot nienaleşnie pobranych świadczeń (§ 0970)
bieŊące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych ŝródeł (§ 6298)
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§
6330)
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

801
80101

– 28699 –

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§
6330)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§
6330)
majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 4323
0,00

200 000,00

200 000,00

0,00
0,00
0,00

230 900,00
230 900,00
230 900,00

3 230 900,00
3 230 900,00
230 900,00

-200 000,00
0,00

666 606,00
235 706,00

7 755 836,00
6 424 936,00

-202 830,00
0,00

669 793,13
235 706,00

17 583 414,15
7 412 692,02

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budşetu na rok 2011, jak ponişej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28700 –

Poz. 4323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28701 –

Poz. 4323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28702 –

§ 3. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w kwocie
2 428 162,44 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów i poşyczek na
rynku krajowym w wysokości 2 428 162,44 zł

1
2
3
4

5
-

Poz. 4323,4324

§ 4.
1. Zmniejsza się przychody budşetu o kwotę 106,00
z tytułu zaciąganych kredytów
2. Zwiększa się rozchody budşetu o kwotę 235 600,00 zł
3.

Łączna kwota przychodów budşetu wynosi
2 923 762,44 zł. Łączna kwota rozchodów budşetu
w wysokości 495 600,00 zł , w specyfikacji jak ponişej:

DOCHODY OGÓŁEM:
WYDATKI OGÓŁEM:
Wynik DEFICYT (1-2)
PRZYCHODY BUDŉETU
z tego:
Przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)
ROZCHODY BUDŉETU
z tego:
Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
Spłata zaciągniętych poşyczek
Spłata zaciągniętych kredytów

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach budşetu
gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

17 583 414,15
20 011 576,59
-2 428 162,44
2 923 762,44
2 684 395,15
239 367,29
495 600,00
255 600,00
40 000,00
200 000,00

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica

Zał. Nr 1
do uchwały Nr VI/392011
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 28 kwietnia 2011r.
Zmiany w planowanych kwotach udzielanych dotacji w roku 2011
I.
II.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Lp

Dział

Rozdział

Kwota zwiększenia

1.

754

75412

6 333,00
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek

4323

4324
4324

UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwa
"Wielofunkcyjna Ņwietlica Oņwiatowa w Radziemicach "
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 13 ust.

1
ustawy
z dnia
25
paŝdziernika
1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28703 –

Poz. 4324

nej (Dz.U z 2001 Nr 13 poz. 123 z póŝn. zm.) Rady
Gminy Radziemice uchwala co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice.

§ 1. Z dniem 01 paŝdziernika 2011 roku tworzy
się jednostkę organizacyjną Gminy pod nazwą „Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach”.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 paŝdziernika 2011 r.

§ 2. Nadaje się Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach Statut w brzmieniu załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Radziemice
z dnia 28 lipca 2011 r.
STATUT Wielofunkcyjnej Ņwietlicy Oņwiatowej
w Radziemicach
I . Postanowienia ogólne
§ 1.
1) Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach
zwana w dalszej części Statutu „Świetlicą” jest gminną jednostką organizacyjną i działa na podstawie.
a) Uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziemice
z dnia 28 LIPCA 2011 R.2011 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach.
b) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm)
c) Ustawy
z dnia
25
paŝdziernika
1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001 Nr 13 poz. 123 z póŝn. zm.)
d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.)
§ 2.
1) Świetlica jest samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest Gmina Radziemice
2) Świetlica ma swoją siedzibę w Radziemicach
§ 3.
1) Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Świetlicy
sprawuje Wójt Gminy Radziemice.
2) Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju
Świetlicy, odpowiadającej jej zadaniom
§ 4. Świetlica uşywa pieczęci podłuşnej o treści:
Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach,
32-107 Radziemice
II. Cele i zadania Świetlicy
§ 5.
1) Świetlica słuşy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych , oświatowych i informacyjnych społeczności gminy, wspierając proces walki z zapóŝnieniami
rozwojowymi
i dysproporcjami
cywilizacyjnymi
w stosunku do obszarów wiejskich.
2) Do
zadań
statutowych
świetlicy
naleşy
w szczególności:
a) Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieşy;
b) Rozwój kulturalny dzieci i młodzieşy w gminie;

Przewodniczący Rady Gminy: Danuta Molong

c) Likwidacja zachowań patologicznych poprzez stworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu;
d) Poprawa jakości oferty kulturalnej i edukacyjne
w gminie- umoşliwienie uruchomienia nowych
funkcji oświatowych;
e) Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w gminie
w kwestii kulturotwórczej;
f) Stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy
g) Utworzenie pracowni komputerowych
h) Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych
§ 6. 1) Świetlica moşe prowadzić inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej poprzez:
a) Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych,
umoşliwiającej podnoszenie kwalifikacji oraz przekwalifikowanie zawodowe, organizowanie konferencji dla Instytucji i zainteresowanych podmiotów
z poza obszaru gminy.
b) Świadczenie i realizacji usług z zakresu turystyki
III. Organizacja i zarządzanie świetlicy
§ 7. 1) Pracą Świetlicy kieruje Kierownik.
2) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Radziemice
3) Kierownik kieruje bieşącą działalnością Świetlicy,
reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza mieniem Świetlicy oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt
spraw wchodzących w zakres działalności Świetlicy.
4) Kierownik Świetlicy jest właściwym do nawiązania
i rozwiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami Świetlicy.
5) W Świetlicy zatrudnia się pracowników:
a) Działalności podstawowej:
- Księgowy- prowadzenie rachunkowości ośrodka
zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja, sporządzanie i przyjmowanie, archiwizacja
i kontrola dokumentów, bieşące prowadzenie
księgowości, dokonywanie zmian w budşecie,
zatwierdzanie wydatków budşetowych, opracowywanie sprawozdań finansowych itd.
- Pracownik administracyjny- inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji, przechowywanie i ewidencjonowanie akt, zbiorów,
zarządzeń, rejestrów itp.
b) Obsługi
-osoba sprzątająca
- konserwator- rzemieślnik
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6) Kierownik i pracownicy Świetlicy powinni posiadać
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji.
7) Wynagrodzenie pracowników ustala się w oparciu
o obowiązujące przepisy w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
§ 8. Szczegółowa organizację wewnętrzną Świetlicy
oraz zakres działania i funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny sporządzony przez Kierownika po
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

Poz. 4324,4325,4326

2) Świetlica prowadzi rachunkowość oraz składa sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie
3) Dokumenty księgowe stanowiące podstawę do wypłaty pod względem merytorycznym zatwierdza Kierownik Świetlicy
§ 10.
1) Nadzór nad działalnością finansową Świetlicy sprawuje: Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.
2) Kierownik i Księgowy Świetlicy odpowiada za dyscyplinę budşetową
V. Postanowienia końcowe

IV. Gospodarka finansowa.
§ 11. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być
wprowadzone w trybie właściwym do jego nadania.

§ 9.
1) Świetlica jest jednostką budşetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy.
Przewodniczący Rady Gminy: Danuta Molong

4324
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UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Radziemice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy
w Radziemicach uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Statutu
Gminy Radziemice przyjętego uchwałą Nr III/28/2002
Rady Gminy Radziemice z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziemice tj.
wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Radziemice,
który otrzymuje nowe brzmienie:1. Szkoła Podstawowa
w Łętkowicach2. Szkoła Podstawowa w Zielenicach3.
Szkoła Podstawowa w Radziemicach4. Gimnazjum
w Radziemicach5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radziemicach6.
Gminna
Biblioteka
Publiczna

w Radziemicach- Filia w Łętkowicach 7. Środowiskowy
Dom Samopomocy we Wrocimowicach. 8. Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: Danuta Molong

4325
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UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 28 lipca 2011 r.
ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny, prowadzony przez Gminĉ Radziemice ,
wykraczając poza podstawĉ programową wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z póŝn.zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póŝn.zm.) ,Rada Gminy
Radziemice uchwala co następuje:

§ 1.
1) .Na terenie Gminy Radziemice , prowadzone są publiczne
placówki
wychowania
przedszkolnego
w formie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radziemicach z siedzibą w Wielofunkcyjnej
Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.
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2) . W Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Radziemice, w czasie od godziny 8.00 do godziny
13.00, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę.
§ 2. Świadczenia Punktu Przedszkolnego przekraczające 5godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują :
1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka
zgodnie z jego moşliwościami, w szczególności:
a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,
b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraŝnię
wychowanków,
c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające
umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na
świeşym powietrzu, wdraşające do zdrowego stylu
şycia i odpowiedzialności
2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe
wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,
3) autorskie programy własne Punktów Przedszkolnych
oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci
w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,
4) organizowanie przez Punkty Przedszkolne uroczystości
i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny
i przedstawicieli środowiska lokalnego.

podlega corocznie, z dniem 1 stycznia waloryzacji
o wskaŝnik wzrostu cen towarów i usług publikowany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5) Zasady korzystania z opieki Punktu Przedszkolnego,
zakres świadczeń udzielanych przez Punkt Przedszkolny oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi,
reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami lub
prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem szkoły
w której prowadzony jest Punkt Przedszkolny.
§ 4. 1) Obnişa się wysokość opłaty, o której mowa w § 3
ust. 1 o:
1. 25% w przypadku gdy z usług Punktu Przedszkolnego korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny,
w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie
przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Podstawą obnişenia opłat jest przedłoşenie , dyrektorowi szkoły
w której prowadzony jest Punkt Przedszkolny, decyzji o otrzymanym zasiłku, wydanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2006 r.,
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.); Obnişenie opłaty
w takim przypadku przysługuje jedynie drugiemu
dziecku,
2. 50% w przypadku gdy z usług Punkty Przedszkolnego korzysta troje dzieci z tej samej rodziny,
w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie
przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Podstawą obnişenia opłat jest przedłoşenie , dyrektorowi szkoły
w której prowadzony jest Punkt Przedszkolny, decyzji o otrzymanym zasiłku, wydanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2006 r.,
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.); Obnişenie opłaty
w takim przypadku przysługuje jedynie trzeciemu
dziecku.

§ 3. 1) Poza czasem wymienionym w § 1 ust. 2 , pobyt dzieci
w Punkcie Przedszkolnym jest płatny. Koszt jednostkowy za kaşdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w Punkcie Przedszkolnym ustala się w wysokości
2 złotych.
2) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu
dziecka w Punkcie Przedszkolnym powyşej czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
3) Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu
w górę do pełnego złotego zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie rachunkowości.
4) Koszt jednostkowy za kaşdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust.1

Poz. 4326,4327

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice.
§ 6. -Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Danuta Molong
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UCHWAŁA NR XII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
Na podstawie art. 239, art. 264 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 ze zm ) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i pkt 9
lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 ze zm.) – Rada Miejska w Szczawnicy uchwala
co następuje
§ 1. Zwiększa się dochody budşetu na rok 2011
o kwotę zł: 104.926; w tym: dochody bieşące o kwotę
zł: 104.926

Dziennik Urzędowy
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- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zmniejsza się dochody budşetu na rok 2011
o kwotę zł: 5.100; w tym: dochody majątkowe
o kwotę zł: 5.100
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Zwiększa się wydatki budşetu na rok 2011
o kwotę zł: 102.927
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

Poz. 4327
-

jak w załączniku 2.2

z czego na wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
3.101 zł, w tym ze środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej w kwocie 2.635 zł,
- jak w załączniku 2.2.1
§ 4. Zmniejsza się wydatki budşetu na rok 2011
o kwotę zł: 3.101
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

z czego :
1. Wydatki bieşące na łączną kwotę zł: 99.826
w tym:
1) wydatki
bieşące
jednostek
budşetowych
w kwocie łącznej 58.977 z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 58.977
2) wydatki na dotacje na zadania bieşące w kwocie
zł: 26.622
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie zł: 14.227
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 3.101
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 3.101

z czego: wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 3.101
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie zł: 3.101
- jak w załączniku 2.2
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica:
Kazimierz Zachwieja

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 25 lipca 2011 r.
Zmiany w dochodach budŊetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Zmiany w dochodach budŊetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
600

750

756

801

Nazwa - treņć
3
Transport i łącznoņć
z tego:dochody bieŊące
w tym: wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
Administracja publiczna
z tego : dochody bieşące
w tym:
~ wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
~ pozostałe odsetki (§ 0920)

Zwiĉkszenia
4
577
577
577

Zmniejszenia
5

2 570
2 570
230
2 340

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z tego:dochody bieŊące
w tym:
~ zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)
~ odsetki od nieterminbowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

23 475

Oņwiata i wychowanie
z tego: dochody bieŊące
w tym:

64 077
64 077

23 475
13 618
9 857
5 100
5 100
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~ dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
~ wpływy z usług (§ 0830)
~ pozostałe odsetki (§ 0920)

15 747

Edukacyjna opieka wychowawcza
z tego : dochody bieşące
w tym: dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (§ 2030)

14 227
14 227
14 227

47 450
880

104 926

5 100

5 100

Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica:
Kazimierz Zachwieja

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 25 lipca 2011 r.
Zmiany w wydatkach budŊetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
010

Rozdział
2

Nazwa - treņć
3

Zwiĉkszenia
4
120
120
120

Zmniejszenia
5

3 101
3 101
3 101

01030

Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
a) wydatki bieşące

60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
b) wydatki majątkowe

3 101
3 101
3 101

80195

Oņwiata i wychowanie
Pozostała działalność
a) wydatki bieşące

58 977
58 977
58 977

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieşące

14 227
14 227
14 227

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieşące

26 502
26 502
26 502

600

801

854

921

Razem:

102 927

3 101

Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica:
Kazimierz Zachwieja
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiany w wydatkach bieŊących budŊetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
010

Rozdział
2
01030

801
80195

854
85415

921
92109

Nazwa - treņć
3

Zwiĉkszenia
4
120
120
120
120

Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
z tego: wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym:wydatki na dotacje na zadania bieŊące
Oņwiata i wychowanie
Pozostała działalność
z tego: wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 977
58 977
58 977
58 977

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
z tego: wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

14 227
14 227
14 227

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego: wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
w tym: wydatki na dotacje na zadania bieŊące

26 502
26 502
26 502
26 502

Zmniejszenia
5

99 826
Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica:
Kazimierz Zachwieja

Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 25 lipca 2011 r.
Zmiany w wydatkach majątkowych budŊetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
600

Rozdział
2
60016

Nazwa - treņć
3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje
Razem:

Zwiĉkszenia
4
3 101
3 101
3 101

Zmniejszenia
5
3 101
3 101
3 101

3 101

3 101

Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica:
Kazimierz Zachwieja

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28709 –

Poz. 4327,4328
Załącznik nr 2.2.1
do uchwały Nr XII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 25 lipca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących z funduszy unijnych
na 2011 rok
Lp

Program - jego cel i zadania

1

Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie PPN

Klasyfikacja
Zwiĉkszenia Zmniejszenia
rozdział
§
6058
2 635
60016
6059
466
R a z e m:
3 101
Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica:
Kazimierz Zachwieja

4327

4328
4328

UCHWAŁA NR XI/108/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budŊetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miasta Trzebini
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Dokonać zmian w budşecie Gminy Trzebinia
na rok 2011 po stronie wydatków zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się dochody budşetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych i wydatki budşetu na realizację zadań ujętych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na
kwotę 550 000 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/108/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.

Zmiany w budŊecie gminy Trzebinia na rok 2011

Dział
851

Rozdział
85154

926
92601

WYDATKI
Nazwa
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Wydatki majątkowe
*Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży dającej możliwość rozszerzenia zajęć profilaktyki uzależnień dla
dzieci i młodzieży o różne formy zajęć sportowych, jak również
stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- Wydatki majątkowe
*Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w
Trzebini
Razem

Zmniejszenia
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

Zwiększenia
0
0
0
0

0
0
0
0

150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

150 000,00

150 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28710 –

Poz. 4328,4329
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/108/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.

Dochody i wydatki budŊetu na realizacjĉ zadań ujĉtych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
DOCHODY
Dział
756

Nazwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposaiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące
*Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaş alkoholu
RAZEM

Plan na 2011 rok
550 000

550 000
550 000
550 000

WYDATKI
Dział
851

Rozdział
85153

85154

926
92601

Nazwa
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
*Wydatki bieŊące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
*Wydatki bieŊące :
1) dotacje na zadania bieşące
2) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
*Wydatki majątkowe
*Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini
RAZEM

Plan na 2011 rok
400 000
19 000
19 000
19 000
11 000
8 000
381 000
381 000
149 000
232 000
92 000
140 000
150 000
150 000
150 000
150 000
550 000

UZASADNIENIE
Przeniesienia środków po stronie wydatków w wysokości 150 000 zł z działu 851 do działu 926 dokonuje sie
w związku z ujednoliceniem klasyfikacji budşetowej zadania inwestycyjnego pn. Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Trzebini.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
4328

4329
4329

UCHWAŁA NR XI/109/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budŊetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miasta Trzebini uchwala co nastĉpuje :

§ 1.
1) Dokonać zmian w budşecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28711 –

2) Dokonać zmian w budşecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
Budşet po zmianach wyniesie:
Dochody
Przychody
Razem

98 625 496,07
17 023 272,00
115 648 768,07

Wydatki
Rozchody
Razem

104 499 588,07
11 149 180,00
115 648 768,07

Poz. 4329

z ochroną środowiska w kwocie 2 173
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

604

jak

§ 3. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1
uchwały budşetowej o treści jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

§ 2. Przyjmuje się dochody w kwocie 1 957 000 zł
i wydatki budşetu na realizację zadań związanych
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/109/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.
Zmiany w budŊecie gminy Trzebinia na rok 2011
DOCHODY
Dział
010

600

754

852

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
- Dochody majątkowe
*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Transport i łącznoņć
- Dochody bieşące
*Wpływy z róşnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
- Dochody majątkowe
*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc społeczna
- Dochody bieşące
*Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pienięşnej
Razem

Zmniejszenia
0
0
0

Zwiększenia
429 619,00
429 619,00
429 619,00

0

429 619,00

0
0
0
0
0
0

3 617,00
3 617,00
3 617,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

0
0
0
0

1 000,00
1 000,00
1 000,00
474 236,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28712 –

Poz. 4329
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/109/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.

Zmiany w budŊecie gminy Trzebinia na rok 2011

Dział
010

Rozdział
01041

600
60016

700
70095

754
75412

852
85201

900
90095

926
92601

WYDATKI
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- Wydatki majątkowe
*Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewicza w Młoszowej –
zadanie I”
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
- Wydatki bieşące
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Wydatki majątkowe
*Wykonanie chodników przy ul. 24 Stycznia (boczna)
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalnoņć
- Wydatki bieşące
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Wydatki majątkowe
*Wymiana okien w budynkach położonych przy ul. Kościuszki
tzw. Kamyczkownia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straŊe poŊarne
- Wydatki majątkowe
*Remont remizy strażackiej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Siersza” w miejscowości Trzebinia
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Wydatki bieşące
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
- Wydatki majątkowe
*Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewicza w Młoszowej –
etap I”
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- Wydatki majątkowe
*Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini

Zmniejszenia
0
0
0
0

Zwiększenia
709 619,00
709 619,00
709 619,00
709 619,00

0

709 619,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43 617,00
43 617,00
3 617,00
3 617,00
3 617,00
40 000,00
40 000,00
180 000,00
180 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00

0
0
0
0

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

0
0
0
0
0
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0
0
0
0

220 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00

0
0
0
0
974 236,00

Razem

500 000,00
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28713 –

Poz. 4329
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/109/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.

Dochody i wydatki budŊetu na realizacjĉ zadań związanych z ochroną ņrodowiska
DOCHODY
Dział
900

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym :
dochody bieşące :
*Wpływy z róşnych opłat
*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieşących
jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 2011 rok
1 957 000
1 957 000
1 916 250
40 750

WYDATKI
Dział
854

Rozdział
85412

900
90001

90002

90004

90005

90006

90008

Nazwa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŊy szkolnej,
a takŊe szkolenia młodzieŊy
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
*Wydatki bieşące :
1) dotacje na zadania bieşące
2) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe:
Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków
Gospodarka odpadami
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe
Dofinansowanie dla osób fizycznych do instalowanych i ekologicznych
urządzeń grzewczych
Ochrona gleby i wód podziemnych
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona róŊnorodnoņci biologicznej krajobrazu

Plan na 2011 rok
163 000
163 000
163 000
163 000
163 000
2 010 604
727 072
727 072
50 000
635 072
635 072
42 000
42 000
159 359
159 359
159 359
159 359
730 000
730 000
730 000
730 000
92 173
5 105
5 105
5 105
87 068
87 068
56 500
56 500
56 500
56 500
12 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
Dział

Rozdział

90095

– 28714 –

Poz. 4329

Nazwa
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
*Wydatki bieşące :
1) wydatki jednostek budşetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe
Kanalizacja sanitarna os. Słoneczna – etap II w Trzebini
RAZEM

Plan na 2011 rok
12 500
12 500
12 500
233 000
33 000
33 000
33 000
200 000
200 000
2 173 604
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/109/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budŊetu gminy
I . Dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2011

L.p.

1)

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

Dotacje podmiotowe :

Wydatki
w zł
4 700 000

92109
- MGOKSiR
Dotacja podmiotowa z budşetu dla
samorządowej instytucji kultury

2480

1 412 892

921

92114

Kultura i ochrona

- Dwór Zieleniewskich
92114

2480

305 000

- Trzebińskie
Centrum
Kultury
92116

2480

1 382 108

- Biblioteki

2480

1 600 000

dziedzictwa narodowego

RAZEM
2)

4 700 000

Dotacje celowe :

Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 674 354
750
Administracja
publiczna
801
Oświata i wychowanie

851
Ochrona zdrowia

75023

2319

3 000

80101

2310

666

80104

2310

129 459

80110

2310

333

85154

2310

49 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28715 –
852
Opieka społeczna
RAZEM

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa n zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

720
Informatyka

Poz. 4329

85295

2310

124 900
307 358

72095

2339

246

RAZEM

L.p.

Wyszczególnienie

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

246

Dział

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział

Paragraf

75421

2710

49 000

90001

2710

50 000

RAZEM
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

010
Rolnictwo i łowiectwo

99 000

01030

2850

RAZEM
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań
bieşących

600
Transport i łączność
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
RAZEM

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienaleşnie lub w
nadmiernej wysokości

852
Pomoc społeczna

RAZEM

Wydatki
w zł

6 000
6 000

60004

2900

3 400 000

90095

2900

155 712

3 555 712
85212

2910

15 000

85213

2910

600

85214

2910

1 100

85216

2910

4 300
21 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

– 28716 –
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
RAZEM

Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Poz. 4329

75405

3000

210 000

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

92114
- Trzebińskie
Centrum
Kultury

6220

RAZEM
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

L.p.

210 000

250 000

600
Transport i łączność
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
801
Oświata i wychowanie
RAZEM

Wyszczególnienie

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

250 000

60013

6300

200 000

60014

6300

1 000 000

75405

6300

25 000

80130

6300

1 000 000

2 225 000

Dział

Rozdział

Paragraf

720
Informatyka

72095

6639

Wydatki
w zł
38

38
OGÓŁEM DOTACJE

11 374 354
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

UZASADNIENIE
Zwiększenia dochodów i wydatków
gminy w wysokości 474 236 zł dokonuje się :

budşetu

- w dziale 010 – w wysokości 429 619 zł w związku
z umową z Samorządem Województwa Małopolskiego Nr 00040-6930-UM 0630727/10 na udzielenie
pomocy finansowej Gminie Trzebinia na realizację
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul.
Florkiewicza w Młoszowej – zadanie I w ramach programu PROW
- w dziale 600 – w wysokości 3 617 zł w związku
z wypłatą
odszkodowania
przez
PZU
SA
i koniecznością dokonania naprawy uszkodzonego

słupka przeszkodowego U-5 i znaku aktywnego C-9
na wyspie azylu bezpieczeństwa na ul. Długiej
w Trzebini
- w dziale 754 – w wysokości 40 000 zł w związku
z udzieleniem pomocy finansowej z budşetu Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr VIII./121/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację
zadania pn. Remont remizy straşackiej Jednostki
Ochotniczej
Straşy
Poşarnej
„Siersza”
w miejscowości Trzebinia”
- w dziale 852 - w wysokości 1 000 zł w związku
z otrzymaną darowizną przez Placówkę OpiekuńczoWychowawczą Świetlica PLUS na dofinansowanie
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kosztów udziału wychowanków w rozgrywkach druşynowych piłki halowej.
Przeniesienia środków po stronie wydatków
w wysokości 280 000 zł z działu 900 do działu 010 dokonuje się na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy
ul. Florkiewicza w Młoszowej – zadanie I.

Poz. 4329,4330,4331

Przeniesienia środków po stronie wydatków
z działu 926 w wysokości 220 000 zł do działu 600
w kwocie 40 000zł dokonuje się na realizację zadania pn.
„Wykonanie chodników przy ul. 24 Stycznia (boczna),
do działu 700 w kwocie 90 000 zł na remont pustostanów w zasobie gminnym oraz 90 000 zł na zadanie
„Wymiana okien w budynkach połoşonych przy ul. Kościuszki tzw. Kamyczkownia.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

4329

4330
4330

UCHWAŁA NR XI/114/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/165/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia.
Na podstawie art.4, art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz.266 z 2005r. z póŝn. zm.) oraz art.18
ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001r. z póŝn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Trzebini
Rada Miasta Trzebini
uchwala, co nastĉpuje:

w celu zmniejszenia udziału gminy w kosztach remontów nieruchomości stanowiących współwłasność gminy
– lokale mieszkalne wolne w nieruchomościach, gdzie
udział Gminy Trzebinia jest mniejszy niş 50% będą zbywane zgodnie z obowiązującymi przepisami".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Trzebini.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku do Uchwały
Nr XVII/165/V/2008 z dnia 1 lutego 2008 r., rozdział IV § 6
pkt 6 który otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się, iş

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

4330

4331
4331

UCHWAŁA NR XI/111/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31, ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr. 159, poz. 1547 z póŝn. zmianami)
na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini
Rada Miasta Trzebini
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Trzebinia na
stałe obwody głosowania zgodnie z treścią załącznika
do niniejszej uchwały, który to załącznik stanowi jej
integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
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Załącznik
do uchwały Nr XI/111/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 lipca 2011 r.

Numer
obwodu
głosowania

GRANICA OBWODU GŁOSOWANIA

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Osiedle Związku Walki Młodych, bl: od nr 1 do 10
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 8,
w Trzebini Osiedle ZWM 21
32-540 Trzebinia

2

Osiedle Związku Walki Młodych, bl: od nr 11 do 18 oraz nr 23
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 8,
w Trzebini Osiedle ZWM 21
32-540 Trzebinia

3

Osiedle Piaski, ulice: Długosza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Korczaka,
Krakowska, Krasickiego, Mickiewicza, Ochronkowa, Słowackiego, Szewska, Szymanowskiego, Wolności, K. Şmirka, Şwirki i Wigury,
Osiedle Krakowska, ulice: Głogowa, Młoszowska, Topolowa, Wiśniowa

Zespół Szkół EkonomicznoChemicznych w Trzebini
ul. Krakowska 12
32-540 Trzebinia

4

Osiedle Centrum, ulice: Cicha, Grunwaldzka od nr 2 do 34, Handlowa,
Gimnazjum Nr 1
Harcerska, Jasna, Kościelna, Kościuszki od nr 1 do 32, Krótka, Ks.
w Trzebini ul. Szkolna 3
Harcmistrza Luzara, Narutowicza, Na Wzgórze, Nowotki, Okrzei, Os.
32-540 Trzebinia
Gen. Waltera, Parkowa, Marszałka Piłsudskiego, Plac Targowy, Prosta,
Rybna, Rynek, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Strzelnicza, Szkolna,
Szpitalna, Św. Stanisława, Targowa, Tęczowa, Gen. Zawadzkiego numery parzyste

5

Osiedle Salwator, ulice: Broniewskiego, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Głowackiego, Konopnickiej, Kopernika,Kościuszki od nr 33 do 152,
Kraszewskiego, Łukasiewicza, Orzeszkowej, Prusa, Puszkina, Pułaskiego,
Reja, Sienkiewicza, Staszica, Tuwima, Waryńskiego, Wyspiańskiego

Powiatowy Młodzieşowy
Dom Kultury w Trzebini
ul. Kościuszki 70
32-540 Trzebinia

6

Osiedle Trzebionka, ulice: Fabryczna, Górna, Kasprzaka od nr 1 do 10,
Końcowa, Kręta, Kruczkowskiego, 22 Lipca od nr 1 do 20, 1 Maja do nr
82 i 82A, 84, 86,88,88A , Mokra, Nowa, Okręşna od nr 1 do 17 bez nr 16 i
16A, Osiedlowa, Rolna, 24 Stycznia od nr 1 do nr 40 bez nr 33,35,37,39

Szkoła Podstawowa nr 3
w Trzebini ul. 1 Maja 60
32-540 Trzebinia

7

Osiedle Wodna,ulice: Dołki, Plater, Graniczna, Krzywa, Kwiatowa, LipoDom Gromadzki w Trzebini
wa, Lipowa Boczna,
ul. 1 Maja 97
1 Maja od nr 83 do 163 bez nr 84,86, 88, 88A , 1000 Lecia Państwa Pol32-540 Trzebinia
skiego od nr 1 do 42 i 42A, Podbuczyna,Gen. Sikorskiego, Smółki, Wesoła

8

Osiedle Górka, ulice: Bema, Kasprzaka od nr 14 do 25, 22 Lipca od nr
21 do końca, Okręşna nr 16 i 16A oraz od nr 21 do końca, Owocowa,
1000 Lecia Państwa Polskiego od nr 43 do końca, Poprzeczna, Skalna, 24
Stycznia od nr 41 do końca oraz nr 33,35,37,39 , Wspólna, Gen Zawadzkiego numery nieparzyste do nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 4
w Trzebini
ul. 24 Stycznia 47
32-540 Trzebinia

9

Osiedle Krze, ulice: Cichy Kącik, Grunwaldzka od nr 35 do 77 numery
nieparzyste oraz od 36 do 76 numery parzyste, Gwarków, Kopalniana nr
1, oraz od nr 4 do 10, Ładna, Miła, Rodzinna, Rzeszowiaków, Spacerowa,
Zaciszna, Gen .Zawadzkiego od nr 25 do końca numery nieparzyste,
Zgodna, Şabia,

Zespół Szkół
Techniczno-Usługowych
w Trzebini ul. Gwarków 3
32-541 Trzebinia

10

Osiedle Siersza, ulice: Boleslawa Chrobrego, Brzozowa, Chrzanowska,
Cięşkowicka, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dobra, Grzybowa, Jana Pawła
II nr 7, Jodłowa, Leśna, Łąkowa, Łukowa, 1 Maja od nr 164 do 200,
Młyńska, Niecała, Ogrodowa, Partyzantów, Podmokła, Polna, Robotnicza, Sosnowa, Stara Maszyna, Stawowa, Stojałowskiego, Szczakowska,
Świerkowa, Wierzbowa, Zielona

Liceum Ogólnokształcące
w Trzebini
ul. Grunwaldzka 101
32-541 Trzebinia
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11

Osiedle Siersza, ulice : Akacjowa, Boczna, Braci Romockich, Dembowskiego, Dyrekcyjna, Górnicza, Grunwaldzka od nr 78 do końca, Jana III
Sobieskiego ,Jana Pawła II od nr 1 do 30 /bez nr 7/ i 44 budynki prywatne, 11 Listopada ,Modrzewiowa, Odkrywkowa, Piaskowa, Podwale,
Rzemieślnicza, Solskiego, Sportowa, 22 Stycznia, Szybowa, Wąska,
Wyzwolenia, Zwycięstwa, Şeromskiego

Liceum Ogólnokształcące
w Trzebini
ul. Grunwaldzka 101
32-541 Trzebinia

12

Osiedle Energetyków, ulice: Jana Pawła II - bl nr. 14, 15, 17do 22, 31, 33,
35 do 41,42, 43,
ul. Jana Pawła II-budynki prywatne nr 47, 49, 55, 57, 63
Osiedle Gaj, bloki: od nr 1 do 22
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 6
Osiedle Gaj 39
32-541 Trzebinia

13

Osiedle Gaj-Zacisze , ulice: Kamienna, Matejki, Olkuska, Płocka, Podleska, Skośna, Studzienna
Osiedle Gaj, bloki: od 23 do 38
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 6
Osiedle Gaj 39
32-541 Trzebinia

14

Sołectwo Bolęcin

Szkoła Podstawowa
w Bolęcinie
ul. Zakopiańska 14
32-540 Trzebini

15

Sołectwo Dulowa

Dom Straşaka w Dulowej
ul. Brata Alberta 5
32-545 Karniowice

16

Sołectwo Karniowice

Wiejski Dom Kultury
w Karniowicach
ul. Władysława Łokietka 34
32-545 Karniowice

17

Sołectwo Młoszowa

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Młoszowej
ul. Kamieniec 1
32-546 Młoszowa

18

Sołectwo Piła Kościelecka

Wiejski Dom Kultury
w Pile Kościeleckiej
ul. Zielona 50
32-540 Trzebinia

19

Sołectwo Czyşówka

Wiejski Dom Kultury
w Czyşówce ul. Szkolna 11
32-541 Trzebinia

20

Sołectwo Lgota
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Wiejski Dom Kultury
w Lgocie ul. Szkolna 1
32-543 Myślachowice

21

Sołectwo Myślachowice

Dom Kultury
w Myślachowicach
ul. Trzebińska 1
32-543 Myślachowice

22

Sołectwo Płoki

Dom Straşaka w Płokach
ul. Główna 3
32-543 Płoki

23

Sołectwo Psary

Wiejski Dom Kultury
w Psarach
ul. Św. Floriana 2
32-545 Karniowice
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
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UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 233 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),

§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy
i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie
z załącznikiem nr 4.

RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co nastĉpuje:

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budşetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu
Gminy Zabierzów na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Zabierzów na roku 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 marca 2011 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŉETU GMINY NA ROK 2011

Dział
1
600

bieŊące/
majątkowe
2

Paragraf

Dział - nazwa

3

4
Transport i łączność

majątkowe
6290

758

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Róşne rozliczenia

bieŊące
0970
801

Wpływy z róşnych dochodów
Oświata i wychowanie

bieŊące
2707

2910

926

Środki na dofinansowanie włąsnych zadań bieşących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..
184 ustawy, pobranych nienaleşnie lub w nadmiernej
wysokości
Kultura fizyczna

bieŊące

PLAN NA ROK 2011
5
100 000
100 000
100 000

719 291
719 291
719 291
71 676
71 676
3 646

68 030

10 674
10 674
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Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej (umowa darowizny z MPL)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..
184 ustawy, pobranych nienaleşnie lub w nadmiernej
wysokości

3 000

OGÓŁEM
BIEŞĄCE
MAJĄTKOWE

901 641

7 674

801 641
100 000
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŉETU GMINY ZABIERZÓW NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

1
600

2

Treņć

3

4

60016
2.
a)
700
70005
1.
a)

754
75412
1.
a)

801
80101
2.
a)
80110
1.
d)

5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Ochotnicze straŊe poŊarne
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań
statutowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
Gimnazja
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan budŊetu na 2011 rok
zmniejszenie
zwiĉkszenie planu
planu o kwotĉ
o kwotĉ (w zł.)
(w zł.)
8
9
0
100 000
0
100 000
0
100 000
0
100 000
3 000
3 000

0
0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

0
0

3 000
3 000

0

3 000

0

3 000

0
0
0
0

71 676
68 030
68 030
68 030

0
0

3 646
3 646
3 646
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900
90015
2.
a)
926
92601
1.
b)
2.
92695
2.
a)
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GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
wydatki majątkowe
Pozostała działalnoņć
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
RAZEM ZMIANY
SALDO ZMIAN

0

64 770

0
0
0

64 770
64 770
64 770

0
0
0

665 195
662 195
7 674

0
0
0
0
0

7 674
654 521
3 000
3 000
3 000

3 000
0

904 641
901 641

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

Kwota

Wyszczególnienie
I. WYDATKI OBJĈTE PLANEM BUDŉETU

600
60016
1.
801
80101
5.

900
90015
1.
926
92601
1.
92695
4.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.

100 000
100 000
100 000

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Modernizacja ogrodzenia boiska wzdłuş drogi głównej, umocnienie brzegów
boiska oraz połoşenie kostki brukowej przy boisku sportowym znajdującym
się przy Integracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach

68 030
68 030
68 030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego

64 770
64 770
64 770

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Kontynuacja robót przy boisku wielofunkcyjnym w Rząsce
Pozostała działalnoņć
Doposaşenie placu zabaw w Balicach

657 521
654 521
654 521
3 000
3 000

RAZEM

890 321
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany wydatków na programy i projekty finansowane ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej
m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego
na lata 2011-2013

LP

1

5

NAZWA
PROJEKTU
- PROGRAMU
2
"Uczenie
siĉ przez
całe Ŋycie" Comenius
nr 2010-1PL1COM0915804

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA

ŁĄCZNIE
2011

3

4

Gimnazjum
w Zabierzo
wie

3 646

LP

NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU

1

2
"Uczenie siĉ przez całe Ŋycie" - Comenius nr 2010-1-PL1-COM09-15804

5

WYSOKOŅĆ WYDATKU
W ROKU 2011
ŅRODKI
INNE
ŅRODBUDŉEŇRÓKI EFS,
TU GMIDŁA
EFRR
NY
5
6
7

X

x

3 646

WYSOKOŅĆ WYDATKU
W ROKU 2012
ŅRODKI
INNE
ŅRODBUDŉEŇRÓKI EFS,
TU GMIDŁA
EFRR
NY
8
9
10

X

x

WYSOKOŅĆ WYDATKU W ROKU 2013
ŅRODKI BUDŉEŅRODKI EFS,
INNE ŇRÓDŁA
TU GMINY
EFRR
11
12
13
X

x

X

X

OGÓŁEM
2011-2013
14
3 646

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH OŅWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŉETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2011
Jednostka budŊetowa
1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Balicach
Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Zespół Szkół w Rudawie
Przedszkole Integracyjne
w Zabierzowie
OGÓŁEM

Klasyfikacja budŊetowa
(dział/rozdz.)
2
3

Dochody własne

Wydatki

4

5

Stan ņrodków na
koniec roku
6

801

80101

10 000

10 000

0

801
801
852

80101
80101
85295

1 000
3 000
2 000

1 000
3 000
2 000

0
0
0

16 000

16 000

0

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
4332

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28724 –

Poz. 4333

4333
4333

UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 233 pkt
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Zabierzów na roku 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co nastĉpuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu
Gminy Zabierzów na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/55/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 27 maja 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŉETU GMINY NA ROK 2011
Dział
1
750

bieŊące
/majątkowe
2

Paragraf

Dział - nazwa

3

PLAN NA ROK 2011

4

5

Administracja publiczna

40 000
40 000
40 000

bieŊące
0830
758

Wpływy z usług
Róşne rozliczenia

75 273
75 273
75 273

bieŊące
0970
801

Wpływy z róşnych dochodów
Oświata i wychowanie

majątkowe
6330

6630

900

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Radosna szkoła)
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Radosna szkoła)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

bieŊące
0870

Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych
OGÓŁEM
BIEŞĄCE
MAJĄTKOWE

0
127 700

-127 700

48 438
48 438
48 438
163 711
163 711
0

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28725 –

Poz. 4333
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/55/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 27 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŉETU GMINY ZABIERZÓW NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

1
600

2

Treņć

3

4

60014
2.
a)
60016
1.
a)
2.
a)
700
70005
2.
a)
750
75075
1.
a)
851
85154
1.
a)
854
85406
1.
a)
900
90013
1.
a)
90015
2.
a)
921
92109
1.
b)
926
92601
1.

5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Drogi publiczne gminne
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i pochodne
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Schroniska dla zwierząt
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
wydatki bieşące, w tym w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki bieşące, w tym w szczególności:

Plan budŊetu na 2011 rok
zwiĉkszenie
zmniejszenie
planu
planu o kwotĉ
o kwotĉ
(w zł.)
(w zł.)
8
9
12 000
282 758
0
224 320
0
224 320
0
224 320
12 000
58 438
2 000
0
2 000
0
2 000
0
10 000
58 438
10 000
58 438
180 882
0
180 882
0
180 882
0
180 882
0
0
22 500
0
22 500
0
22 500
0
22 500
0
22 500
0
2 500
0
2 500
0
2 500
0
2 500
0
2 500
0
2 000
0
2 000
0
0
0
0

2 000
2 000
2 000
26 835

0
0
0
0
0
0
0
0

16 835
16 835
16 835
16 835
10 000
10 000
10 000
18 000

0
0
0
0
0
0

18 000
18 000
18 000
2 000
2 000
2 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
a)

– 28726 –

Poz. 4333,4334

wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
RAZEM ZMIANY
SALDO ZMIAN

0
0
192 882
0

2 000
2 000
356 593
163 711

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/55/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 27 maja 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

I. WYDATKI OBJĈTE PLANEM BUDŉETU
600
60014
4.
5.
60016
1.
700
70005
1.
2.
5.

900
90015
1.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc dla Powiatu Krakowskiego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 2121K Morawica - Aleksandrowice"
Pomoc dla Powiatu Krakowskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika
wraz z odnową nawierzchni drogi powiatowej Nr 2120K w m. Burów"
Drogi publiczne gminne
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
GODPODARKA MIEKSZANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Budowa Ratusza w Zabierzowie - roboty wykończeniowe
Przebudowa budynku komunalnego w Brzeziu na mieszkania socjalne
Budynek komunalny ul. Cmentarna w Zabierzowie - rozpoczęcie prac
remontowo - modernizacyjnych budynku
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
RAZEM

272 757
224 319
191 620
32 699
48 438
48 438
-180 882
-180 882
-41 562
-40 000
-99 320

10 000
10 000
10 000
101 875

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
4333

4334
4334

UCHWAŁA NR X/65/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 233 pkt
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co nastĉpuje:

§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu
Gminy Zabierzów na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28727 –

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Zabierzów na roku 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budşetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

Poz. 4334

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy
i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie
z załącznikiem nr 5.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 czerwca 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŉETU GMINY NA ROK 2011
Dział
1

bieŊące/majątkowe
2

Paragraf

Dział - nazwa

3

4

756

PLAN NA
ROK 2011
5

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
bieŊące
0340
0500

758

Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Róşne rozliczenia

853

Subwencje ogólne z budşetu państwa
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

bieŊące
2887

2889

926

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
Kultura fizyczna

66 284
66 284
65 489

795

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej

39 511
39 511
39 511

OGÓŁEM
BIEŞĄCE
MAJĄTKOWE

594 417
594 417
0

bieŊące
0960

97 203
30 000
67 203
391 419
391 419
391 419

bieŊące
2920

97 203

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28728 –

Poz. 4334
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŉETU GMINY ZABIERZÓW NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

1
010

2

Treņć

3

4

01008
1.
a)

600
60004
1.
b)
60014
2.
a)
60016
2.
a)
630
63095
2.
a)
700
70005
2.
a)
750
75095
1.
a)

c)
801
80101
1.
a)

5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
TURYSTYKA
Pozostała działalnoņć
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostała działalnoņć
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych

Plan budŊetu na 2011 rok
zmniejszenie plazwiĉkszenie planu
nu o kwotĉ (w zł.)
o kwotĉ (w zł.)
8
9
3 000
3 000
3 000

0
0
0

3 000

0

3 000

0

6 000
0
0

140 000
140 000
140 000

3 000
3 000
3 000

140 000
0
0
0

3 000
3 000
3 000

0
0
0

3 000
3 000
3 000
3 000

0
0
0

80 000
80 000

12 000
12 000

80 000
80 000

12 000
12 000

0
0
0

30 000
30 000
30 000

0

13 200

0

13 200

0

16 800

0
0
0

398 622
185 622
185 622

0

49 787

0

34 203

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

b)
80110
1.
a)

852
85214

1.
c)
d)

853
85395
1.
d)

926
92695
2.
a)

– 28729 –

Poz. 4334

- wynagrodzenia i pochodne
dotacje na zadania bieşące
Gimnazja
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Pozostała działalnoņć
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
RAZEM ZMIANY
SALDO ZMIAN

0
0
0
0

15 584
135 835
213 000
213 000

0

213 000

0

113 000

0
7 306
7 306

100 000
7 306
7 306

7 306

7 306

7 306

0

0

7 306

0

66 284

0
0

66 284
66 284

0

66 284

0
0
0
0

39 511
39 511
39 511
39 511

99 306
0

693 723
594 417

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 czerwca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

I. WYDATKI OBJĈTE PLANEM BUDŉETU
600

1.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych.
Drogi publiczne gminne
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.

-6 000
-3 000
-3 000
-3 000
-3 000

1.

TURYSTYKA
Pozostała działalnoņć
Wykonanie ścieşki rowerowej wałami Rudawy (Szczyglice)

-3 000
-3 000
-3 000

60014
1.
60016

630
63095

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
700

– 28730 –

Poz. 4334

12.

GODPODARKA MIEKSZANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Remont i rozbudowa budynku komunalnego wielofunkcyjnego
w Nielepicach
Załoşenie monitoringu w Szczyglicach

6.

KULTURA FIZYCZNA
Pozostała działalnoņć
Wykonanie placu zabaw przy "Topólkach" - Zabierzów

70005
3.

926
92695

-68 000
-68 000
-80 000
12 000
39 511
39 511
39 511

RAZEM

-37 489
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH OŅWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŉETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2011
Jednostka budŊetowa
1
Zespół Szkół w Rząsce

Klasyfikacja budŊetowa
(dział/rozdz.)
2
3
801

Dochody własne

Wydatki

4

5

80101

OGÓŁEM

Stan ņrodków na
koniec roku
6

1 310

1 310

0

1 310

1 310

0

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zmiany wydatków na programy i projekty finansowane ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej
m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego
na lata 2011-2013

LP
1

1

NAZWA PROJEKTU PROGRAMU
2
Projekt systemowy pn.
"Ku samodzielnoņci praca systemowa
z rodziną zagroŊoną
wykluczeniem społecznym"

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA
3

GOPS Zabierzów lider

ŁĄCZNIE
2011
4

527 983

WYSOKOŅĆ WYDATKU W ROKU 2011
ŅRODKI BUDŉEINNE
ŅRODKI EFS,
TU GMINY
ŇRÓDŁA
EFRR
5
6
7

51 638

24 634

451 711

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

LP

1

1

NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU
2
Projekt systemowy pn. "Ku
samodzielnoņci praca systemowa z rodziną
zagroŊoną wykluczeniem społecznym"

– 28731 –

WYSOKOŅĆ WYDATKU W ROKU
2012
ŅRODKI
ŅRODKI BUINNE
EFS,
DŉETU GMINY
ŇRÓDŁA
EFRR
8
9
10

41 166

22 243

Poz. 4334,4335
WYSOKOŅĆ WYDATKU W ROKU
2013
ŅRODKI
ŅRODINNE
BUDŉETU
KI EFS,
ŇRÓDŁA
GMINY
EFRR
11
12
13

359 253

x

x

x

OGÓŁEM
20112013
14

950 645

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
4334

4335
4335

UCHWAŁA NR XI/78/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów
i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.
w Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190 z póŝn. zm.),
Rada Gminy Zabierzów uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Tworzy się obwody głosowania na terenie
Gminy Zabierzów oraz ustala się ich granice, numery
i siedziby obwodowych komisji wyborczych - jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LX/724/02 z dnia
2 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów
Załącznik
do uchwały Nr XI/78/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 lipca 2011 r.
GRANICE I NUMERY OBWODÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW
Numer obwodu
1

2

Granice obwodu głosowania
Zabierzów ulice:
Brzozowa, Jodłowa, Kalwaryjska, Kątowa, Kamienna, Kmity, Krakowska, Krzyşowa, Leśna, Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala,
Ogrodowa, Parkowa, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Sadowa,
Szkolna, Topolowa, Wielkie Pola, Widokowa, Willowa, Zacisze, Zawiła, Białych Brzóz, Osiedle Leśna Polana, Pogorzany
Zabierzów ulice:
Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Gazowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Łąkowa, Mostowa, Nad Wodą, Niecała, Osiedle
Sienkiewicza, Piaski, Poziomkowa, Przy Torze, Radosna, Rodziny
Poganów, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Śląska, Wapienna, Wąska,
Zachodnia, Ŝródlana, Osiedle Lipowy Gaj, Wrzosowa

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Samorządowe Centrum
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
ul. Szkolna 2
32-080 Zabierzów
Gimnazjum
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
3

Aleksandrowice

4

Burów,
Balice

5

Bolechowice,
Zelków

6

Ujazd,
Brzezie

7

Brzezinka

8

Brzoskwinia

9

Karniowice

10

Kobylany

11

Młynka, Nielepice

12

Radwanowice

13

Niegoszowice,
Pisary,
Rudawa

14

Rząska

15

Szczyglice

16

Wiĉckowice

17

Kochanów

18

Kleszczów
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Poz. 4335
Ņwietlica
Aleksandrowice 133
32-084 Morawica
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 66
32-083 Balice
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 1 Brzezie
32-080 Zabierzów
Ņwietlica Wiejska
Brzezinka 40
32-064 Rudawa
Remiza OSP
Brzoskwinia 42
32-084 Morawica
Dom Pomocy Społecznej
os. XXXV-lecia PRL 10
Karniowice
32-082 Bolechowice
Szkoła Podstawowa
Kobylany 193
32-082 Bolechowice
Szkoła Podstawowa
Nielepice 182
32-064 Rudawa
Ņwietlica OSP
Radwanowice 82
32-064 Rudawa
Szkoła Podstawowa
ul. Stanisława Polaczka
25
32-064 Rudawa
Szkoła Podstawowa
ul. Krakowska 122
Rząska
30-199 Kraków
Ņwietlica Wiejska
ul. Sportowa 38
Szczyglice
32-083 Balice
Dom Pomocy Społecznej
ul. Słoneczna 3
Więckowice
32-082 Bolechowice
Szkoła Podstawowa
Kochanów 19
32-064 Rudawa
Ņwietlica Wiejska
Kleszczów 110
32-084 Morawica
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

4335

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4336

4336
4336

UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art.
233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.),
RADA GMINY ZABIERZÓW
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu
Gminy Zabierzów na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Zabierzów na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy
i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej, m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu
Regionalnego
i Funduszu
Rolnego
zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 lipca 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŉETU GMINY NA ROK 2011
Dział

bieŊące /majątkowe

Paragraf

Dział - nazwa

1

2

3

4

758

PLAN NA ROK
2011
5

Róşne rozliczenia

94 564
94 564
94 564

bieŊące
0970
801

Wpływy z róşnych dochodów
Oświata i wychowanie

bieŊące
0960

926

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięşnej
Kultura fizyczna

bieŊące
2370

Wpływy do budşetu nadwyşki środków obrotowych
samorządowych zakładów budşetowych
OGÓŁEM
BIEŞĄCE
MAJĄTKOWE

7 130
7 130
7 130

23 801
23 801
23 801

125 495
125 495
0
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4336
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 lipca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŉETU GMINY ZABIERZÓW NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

1
801

2

Treņć

3

4

80101
1.
a)

2.
a)
80110
1.
a)

852
85214

1.
c)
d)

900
90015
2.
a)
926
92601
1.
b)

5
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
Gimnazja
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
wydatki bieşące jednostek budşetowych
- pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki bieşące, w tym
w szczególności:
dotacje na zadania bieşące
RAZEM ZMIANY
SALDO ZMIAN

Plan budŊetu na 2011 rok
zmniejszenie plazwiĉkszenie planu
nu o kwotĉ (w zł.)
o kwotĉ (w zł.)
8
9
0
55 930
0
50 930
0
2 130
0

2 130

0

2 130

0
0

48 800
48 800

0
0

5 000
5 000

0

5 000

0

5 000

525
525

525
525

525

525

525
0

525
525

0

45 764

0
0
0

45 764
45 764
45 764

0
0
0

23 801
23 801
23 801

0

23 801

525
0

126 020
125 495

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 lipca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŉETU GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

I. WYDATKI OBJĈTE PLANEM BUDŉETU
801
80101
6.

900
90015
1.

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji
opadowej w ul. Szkolnej w Bolechowicach wraz z odbudową
nawierzchni i przebudową układu komunikacyjnego

48 800
48 800
48 800

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego

45 764
45 764
45 764

RAZEM

94 564
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
4336

4337
4337

UCHWAŁA NR VII/28/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy na rok 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm. /
Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budşetu
Gminy Zawoja na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 i 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28736 –

Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi
24.717.728,99 zł w tym:
dochody bieşące 23.662.004,57 zł
dochody majątkowe 1.055.724,42 zł
Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi
27.078.271.99 zł w tym:
wydatki bieşące 22.206.747,57 zł
dochody majątkowe 4.871.524,42 zł

1. Ustała się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytu i poşyczek zaciągniętego w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu
do kwoty. 2.360.543,00 zł
b) kredytów i poşyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poşyczek i kredytów do kwoty
1.174.746,00 zł
§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2.1 Wydatki majątkowe w Budşecie Gminy Zawoja na
2011 r. do Uchwały Budşetowej Nr V/25/2011 z dnia

Poz. 4337

§ 2. Dokonuje się zmian w Uchwale Budşetowej
Nr V/25/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Paragraf
3 otrzymuje nowe następujące brzmienie.
Róşnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budşetu w kwocie 2.360.543,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciąganych
kredytów
i poşyczek
w kwocie
2.360.543,00 zł,
§ 3. Paragraf 4 ustęp 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie.
Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu
w wysokości 3.940.499,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budşetu w wysokości 1.579.956,00 zł,
w specyfikacji jak ponişej:

31 stycznia 2011 r. według załącznika Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4337
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/28/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 17 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4337
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/28/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 17 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4337,4338
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/28/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 17 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
4337

4338
4338

UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy na rok 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm./
Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budşetu
Gminy Zawoja na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 i 2
Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi
25.099.085,88 zł
w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28741 –

dochody bieşące 24.033.361,46 zł
dochody majątkowe 1.065.724,42 zł
Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi
27.769.234,88 zł
w tym:
wydatki bieşące 22.975.078,46 zł
dochody majątkowe 4.794.156,42 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2.1 Wydatki majątkowe w Budşecie Gminy Zawoja na

Poz. 4338

2011 r. do Uchwały Budşetowej Nr V/25/2011 z dnia
31 stycznia 2011 r. według załącznika Nr 3 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/61/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4338
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/61/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4338
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/61/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4339

4339
4339

UCHWAŁA NR XI/70/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy na rok 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm./
Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budşetu
Gminy Zawoja na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 i 2
Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi
25.268.918,88 zł
w tym:
dochody bieşące 24.170.782,46 zł
dochody majątkowe 1.098.136,42 zł
Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi
27.939.067,88 zł
w tym:

wydatki bieşące 23.652.799,76 zł
wydatki majątkowe 4.286.268,42 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2.1 Wydatki majątkowe w Budşecie Gminy Zawoja na
2011 r. do Uchwały Budşetowej Nr V/25/2011 z dnia
31 stycznia 2011 r. według załącznika Nr 3 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4339
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4339

Przewodniczący Rady: Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450
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Poz. 4339

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 450

– 28748 –

Poz. 4339

4339

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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